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Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!

При четири тежки катастрофи за последните 24 ча-
са загинаха общо седем души, сред които три деца.
Двама възрастни и едно дете са жертвите на катастро-
фа в Пловдивско. Инцидентът е станал в неделя около
22.00 ч. на пътя между Пясъчево и Гълъбово. Петгодиш-
но дете загина, след като беше блъснато от автомобил
в пловдивското село Ръжево Конаре.

7 æåðòâè

â 4 òåæêè

êàòàñòðîôè

 Тежка катастрофа стана между шуменските села
Градище и Черенча. Двама души са загинали, а други
двама са ранени.

При друг инцидент е загинал 37-годишен мъж от
Мадан. Автомобилът му се е преобърнал в канавката на
пътя между селата Давидково и Лъки. В колата е имало
още двама души, единият от които също е ранен. ç
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Ãúðöèÿ ùå
âàêñèíèðà äåöà
ìåæäó 12 è 15 ã.

Легендата на българския и
световен футбол Христо
Стоичков приветства
назначението на Стойчо
Младенов като треньор на
ЦСКА. Екзекутора на
Ливърпул официално беше
обявен за новия настав-
ник на "армейците" и
Камата не закъсня да го
поздрави и да му обещае
подкрепата си. "Добре
дошъл у дома, Стойчо! Ти
обичаш ЦСКА и ЦСКА те
обича! Желая ти много
успехи с твоя екип, вие го
можете! Винаги ще имаш
моята подкрепа!", написа
носителят на "Златната
топка" за  1994 г.
във Фейсбук.

През следващите дни
електронната платформа
за записване на час за
ваксинация срещу COVID-
19 в Гърция ще бъде
отворена и за възрастова-
та група 12-15 години,
съобщи гръцкият здравен
министър Василис Кикили-
ас. Пред телевизия "Скай"
той каза още, че до
момента са запазени 30
000 часа за ваксиниране
от възрастовата група 15-
17 години, а с наближава-
нето на началото на
учебната година се очаква
този брой да се увеличи.
Кикилиас отново призова
възрастовата група над 55
г. да се ваксинира масово.
Министърът припомни, че
15 август, празникът
Успение Богородично,
традиционно е ден за
събиране на гръцкото
семейство и трябва всички
да са ваксинирани, за да
са в безопасност. Кикили-
ас каза, че вариантът
Делта доминира в Гърция и
вече 75-80 процента от
случаите са от него, а на
някои острови и популярни
туристически дестинации
този процент достига
до 90.

од формата на
пътуваща клоу-
нада Борисов и
няколко негови
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Õðèñòî Ñòîè÷êîâ
ïðèâåòñòâà íîâèÿ
òðåíüîð íà ÖÑÊÀ

Òðèñòðàíêàòà ïðèå àêòóàëèçàöèÿòà
íà áþäæåòà

на т. нар. горещници можем да очакваме
и опасно високи температури - до 38
градуса. В много райони от Централна и
Западна България е в сила предупредите-
лен жълт код, а усещането на пряка
слънчева светлина ще бъде като за още
по-високи от действителните температури.
Най-горещо се очаква да бъде през
почивните дни, когато на места темпера-
турите ще достигнат 42 - 43 градуса.

Â ìíîãî ðàéîíè îò
Öåíòðàëíà è Çàïàäíà
Áúëãàðèÿ å â ñèëà
ïðåäóïðåäèòåëåí æúëò
êîä, à óñåùàíåòî íà ïðÿêà
ñëúí÷åâà ñâåòëèíà
ùå áúäå êàòî çà îùå
ïî-âèñîêè îò
äåéñòâèòåëíèòå
òåìïåðàòóðè

П
бивши министри
изнасят спектакли
пред шепа гербаджии
по села и паланки,
наподобяващи старци-
те от народното опъл-
чение (фолксщурм),
вяло защитавали
Берлин през май
1945-а… Пред тях
измъкналият се от
бункера в Банкя
главатар на ГЕРБ
продължава да държи
речи за невижданите
успехи и разцвет на
страната, постигнати
от него и съучастници-
те му в кабинета.

Време е да се
приключи с този мит,
поддържан изкуствено
с лъжи и фалшифици-
рани данни. Последни-
те социологически
данни на "Галъп" сочат
одобрение от 58,9%
към служебното прави-
телство, начело със
Стефан Янев. Само
28,8% не са доволни
от него. Останалите се
колебаят. Одобрението
преобладава при
всички изследвани
обществени слоеве, с
изключение единстве-
но на привържениците
на ГЕРБ.

Забележителен е
ръстът на хората,
които вече вярват, че
страната върви към
добро. В края на
управлението на
Борисов те са били
16%, а днес са с 10,3
на сто повече. Резул-
тат, постигнат само за
два месеца!

През 2017 г.,
когато Борисов и ГЕРБ
тръбят за пореден
изборен триумф, през
май кабинетът "Бори-
сов 3" стартира своята
работа при едва 32%
обществено доверие и
68% недоверие!

Парламентът,
доминиран от ГЕРБ,
започва работа при
24% доверие и 66%
недоверие. Това обаче
е най-доброто "пости-
жение", защото месе-
ци по-късно доверието
в НС се смъква до
12%. Такъв срив
статистиката
не помни.

адават се много сериозни горещини в
следващите дни, като тенденцията за
повишаване на температурите ще се
запази до началото на август, предупреди
климатологът проф. Георги Рачев. Особе-
но горещо ще бъде днес и на 29 юли,
каза още професорът. Очакват се опасни
жеги и през първите дни на август, като
тогава живакът на места ще надхвърли
40 градуса. Обичайно с наближаването
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Социалните парт-
ньори в Националния
съвет за тристранно
сътрудничество са под-
крепили проектите за
актуализация на дър-
жавния бюджет, на бю-
джета за общественото
осигуряване и на
Здравната каса, обяви
вчера служебният ми-
нистър на труда и со-
циалната политика Гъ-
лъб Донев. В трист-
ранката е постигнато
рядко единодушие на
тема пенсии. И синди-
кати, и работодатели

са се обявили  в подк-
репа на избрания от
служебното правителс-
тво подход за преиз-
числение с по-висок ко-
ефициент на тежест за
всяка година осигури-
телен стаж. Така обаче
социалните партньори
ще се сблъскват с раз-
нобоя в парламента,
където има два проек-
та с друг механизъм на
преизчисление - с оси-
гурителния доход от
2018 г. "Подкрепяме
избрания подход за
увеличаване на разме-

ра на пенсиите, докол-
кото се увеличава ро-
лята на приноса на ли-
цето към осигурител-
ната система", се каз-
ва в официална пози-
ция на Българската
стопанска камара .
КНСБ също има ня-
кои забележки по про-
екта , но намира и
предложенията на пра-
вителството за прием-
ливи. Председателят
на БСК Радосвет Ра-
дев и президентът на
КНСБ Пламен Димит-
ров напомниха, че от-
преди априлските из-
бори настояват за ак-
туализация. < 5

< 2
Стойчо
Младенов
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Ñòðîèòåëÿò: Äîãîâîðúò
ñ ÌÇ íå å ñòîïèðàí

Министерството на
здравеопазването е
разпоредило да се прек-
рати договорът с "Главбол-
гарстрой" за строителст-
вото на нова детска
болница върху недовърше-
ния строеж в двора на
Медицинска академия.
Това става ясно от писмо
на министерството до
инициативата "За истинска
детска болница", която се
бори за рестартиране на
проекта, съобщи Топнови-
ни.бг. Зам.-министърът на
здравеопазването д-р
Димитър Петров съобщава
в писмото, че на 5 юли т.
г. министерството е изис-
кало от своето дружество
"Здравна инвестиционна
компания за детска бол-
ница" ЕАД (ЗИКДБ ЕАД)
да се прекратят всички
дейности, свързани с
изпълнението на договора
за инженеринг, както и
всички произтичащи от
него процедури по Закона
за обществените поръчки,
свързани с упражняването
на независим строителен
надзор и инвеститорски
контрол, пише Медияпул.
От Здравното министерст-
во са дали и указания на
инвестиционната компа-
ния да започне процедура
за прекратяване на дого-
вора с обединението
"Детско здраве", което е

Çäðàâíîòî ìèíèñòåðñòâî ïðåêðàòè
äîãîâîðà ñ "Ãëàâáîëãàðñòðîé" çà
äåòñêàòà áîëíèöà

Има значение кога ще
дойде четвърта вълна на
пандемията, защото колко-
то по-късно, толкова по-доб-
ре. Това дава шанс да пре-
караме повече време отно-
сително спокойно и да се
подготвим по-добре за нея,
заяви пред БНР имуноло-
гът доц. Велизар Шиваров.
Той сподели, че не може да
си обясни защо страната ни
е на последно място по вак-
синирани, при условие че
медицината предостави
възможност това да се из-
бегне, а бизнесът даде ле-
сен достъп до ваксини за

Îïàñíî ãîðåùî âðåìå - òåìïåðàòóðèòå íàäõâúðëÿò 40 ãðàäóñà
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Почти 4 години по-
късно, когато Борисов се
криеше от протестите и не
смееше да ходи на работа
и да се появява в
парламента, а бръмчеше с
джипката из държавата,
скрит от обществения
поглед, доверието в
правителството вече е
мизерно - около 22%,
сочат данни на "Алфа
Рисърч". На моменти
сривът е стигал до 18 на
сто. Подкрепата идва
предимно от гербаджии. Да
видим каква е картината в
борбата с корупцията и
олигархията, с която авери-
те Борисов и Иван Гешев
се хвалят непрекъснато.
През близо 2-те години,
откакто е главен прокурор,
Иван Гешев събира едва
10% доверие. По време на
протестите през 2020 г.
неодобрението към него
набъбва до рекордните над
70 на сто от анкетираните
граждани, а доверието
пада до 8%. Това според
експерти изключва жизне-
ни функции на прокурату-
рата. След всички негови
твърдения за постигнати
колосални успехи в борба-
та срещу корупцията и
олигархията и подкрепата
на пеевските медии дове-
рието към него в момента
едва докарва до 10%.

Това ли е успяло управ-
ление? Това ли е борба с
олигархията и корупцията?

Борисов трябва да
поиска публично прошка от
българите за погромите на
неговото управление.
Съответните органи пък
трябва да се заемат с
разследване на участието
му във властта.

Гешев трябва да си
тръгне веднага дори само
заради това, че е прикри-
вал золумите на Борисов,
Пеевски и други от шайка-
та, както и заради обслуж-
ването на интересите на
задкулисието.

Колкото до изявите и
езика на сикаджията
Борисов, използван в
последно време и натякван
през мрежата, нямаме
коментар. Свършиха думи-
те.

Дори на дъното има
ями, в които деградиралият
се срива.

Ïúòóâàùàòà
êëîóíàäà
"Áîðèñîâ"
èçíàñÿ
ñïåêòàêëè

Èìóíîëîã êúì ïðîòèâíèöèòå íà âàêñèíèòå: Áúëãàðèòå
ùå íàó÷àò óðîêà ñè ïî òðóäíèÿ íà÷èí

всички. Това е огромно дос-
тижение на човешката ци-
вилизация и е обществен
избор дали да се възполз-

ва от това или не. А ние ка-
то българи сме привилеги-
ровани, като страна от ЕС,
да имаме избор и възмож-
ности, от които не искаме
да се възползваме. Мога
само да кажа на антивак-
сърите, че е странно да ис-
каш да се възползваш от
европейските достижения,
да казваш, че си част от
това общество, а така ярос-
тно и с назидание да от-
казваш да се ваксинираш,
заяви доц. Шиваров. Спо-
ред него децата над 12 го-
дини могат да се ваксини-
рат и сподели, че неговото

дете е ваксинирано с пър-
ва доза и е на 13 години. А
задължителна имунизация
трябва да има за персона-
ла на социалните домове,
както и за някои кръгове от
медицинския персонал. Яв-
но българското общество
трябва да научи урока си
по трудния начин, предуп-
реди още доц. Шиваров. Той
смята за рационално, ако
се изисква децата в детс-
ките градини да са вакси-
нирани, както и техните ро-
дители, персоналът на дет-
ската градина също да бъ-
де ваксиниран. ççççç

съставено от фирми от
групата на "Главболгарст-
рой" и спечели обществе-
на поръчка за близо 100
млн. лв. Идеята за изг-
раждане на Национална
детска болница е подета
още през 2004 г. През
2011 г. влиза в сила
Подробен устройствен
план за зоната на цялата
Медицинска академия с
предвиден строеж на нова
сграда за детска болница
с височина 20 м. През
2019 г. МЗ обявява общес-
твена поръчка за детска
болница, свързана с
недостроения корпус,
чийто груб строеж е
"замразен" с десетилетия.
През 2020 г. е сключен
договор с изпълнител,
който обаче предвижда
реконструкция на същест-
вуващия строеж, а не
неговото събаряне. След
продължило с месеци
недоволство на гражданс-
ки организации, лекари и
архитекти, преди година
бившият премиер Бойко
Борисов разпореди скеле-
то да бъде съборено и
строежът да започне "на
чисто". Тогавашният здра-
вен министър Кирил
Ананиев съобщи, че
независимо от новите
условия болницата ще се
строи в рамките на вече
сключения договор, при-

помня "Дневник". Сега
обаче Министерството на
здравеопазването е
намерило основание за
прекратяване на договора
в "изразената позиция на
Министерството на регио-
налното развитие и благо-
устройството, че е недо-
пустимо изработването на
Подробен устройствен
план за уреждане на
градоустройствения статут
на незавършения строеж".

Да се започне едно
много сериозно проучва-
не на база на наличната
информация за изготвяне
анализ на нуждите за
детското здравеопазване,
който да стане основата
на едно качествено,
подробно, детайлно
техническо задание за
проектиране, заяви пред
БНР архитект Петкана
Бакалова от инициативата
"ЗА истинска детска
болница". От инициатива-
та настояват за изгражда-
не на болница на друго
място, където ще има

достатъчно пространство.
Срокът за проект и стро-
еж, който си поставят, е 4
години. Строителят не е
уведомен за прекратява-
нето на договора. Пред
БНР Мая Пенчева от
консорциум "Детско
здраве" и изпълнителен
директор на "Главболгарс-
трой" коментира, че нищо
не е стопирано, защото
ако беше така, щеше да
има кореспонденция, а
такава няма. Това, което
се качва в медиите, във
фейсбук, в социалните
мрежи е нещо, което не
съществува в правния
мир. Ние писма нямаме
никакви, пуснати към нас.
Договорът продължава и
ние сме готови с проект
за събаряне на сградата.
Той подлежи на одобре-
ние и съответно да ни
допуснат да влезем на
площадката, за да събо-
рим сградата. Такъв
проект имаме направен,
въпросът е някой да
седне с нас. ççççç

Опасно горещо време
ни очаква през седмица-
та, предупреди БНТ. На
места температурите ще
надхвърлят 40 градуса.
Обичайно с наближаване-
то на т. нар. горещници, по
стар стил, можем да очак-
ваме и опасно високи тем-
ператури - до 38 градуса

ще стигнат на много мес-
та още днес. В много ра-
йони от Централна и За-
падна България е в сила
предупредителен жълт код,
а усещането на пряка слън-
чева светлина ще бъде ка-
то за още по-високи от дей-
ствителните температури.
Най-горещо се очаква да

бъде през почивните дни,
когато на места темпера-
турите ще достигнат 42 - 43
градуса. Сухото и горещо
време и в близките дни ще
създава условия за пожа-
ри. Най-висок риск утре
има в района на Дунавс-
ката равнина и Горнотра-
кийската низина. ççççç

Фрогнюз
Заглавието е

на "Земя"
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Ще бъде проведена
среща с експертните групи
на тема социални полити-
ки, съобщи зам.-председа-
телят на БСП Атанас
Зафиров пред БНТ. Нацио-
налният съвет взе решение
преговорите с "Има такъв
народ" да продължат на
експертно ниво и следобед
ще бъде проведена среща
между експертните групи
на тема социални полити-
ки, припомни Зафиров.
"Има такъв народ" са
първата политическа сила
и те преценяват с кого са
склонни да водят разгово-
ри. Ясно е, че без "БСП за
България" няма как да бъде
сформирано правителство
на промяната, Мисля, че
без нас няма как да бъде
сформирано едно работе-
що, устойчиво правителст-

Ùå ãîâîðèì ïî ïðîãðàìè è ïîëèòèêè è ùå
òúðñèì ðàçáèðàòåëñòâî, êàòåãîðè÷åí áå
ñîöèàëèñòúò äåïóòàò

Íà òîçè äåí

Събития
1709 г. - Император Петър
Велики разбива армията на
краля на Швеция Карл XII в
битката при Полтава, нов стил 8
юли.
1884 г. - Открито е Четвъртото
обикновено народно събрание.
1893 г. - В резултат на икономи-
ческата криза в САЩ настъпва
срив на фондовата борса в Ню
Йорк.
1905 г. - Екипажът на руския
боен кораб "Потьомкин" въстава
срещу репресивното отношение
на офицерите си.
1931 г. - Американският авиокон-
структор Игор Сикорски получава
патент за първия си вертолет.
1936 г. - В СССР с постановление
са забранени абортите, забраната
е отменена през 1955 г.
1945 г. - Сталин е обявен за
генералисимус на СССР.
1946 г. - Със закон е извършена
национализация на застрахова-
телното дело в Народна републи-
ка България и е създаден
Държавния застрахователен
институт (ДЗИ).
1950 г. - Студената война:
Съединените щати решават да
изпратят войски в Корейската
война.
1954 г. - Първата в света атомна
електрическа централа е пусната
в експлоатация край град
Обнинск, недалеч от Москва.
1971 г. - Открито е Шестото
народно събрание.
1981 г. - Централният комитет на
Китайската комунистическа
партия издава "Резолюция по
някои въпроси от историята на
нашата партия след основаване-
то на Китайската народна
република", с която прехвърля
отговорността за Културната
революция на Мао Дзъдун.
1985 г. - Основан е Българският
футболен съюз в град София.

Родени
1868 г. - Иван Аврамов, българс-
ки военен деец.
1879 г. - Атанас Кирчев, българс-
ки драматичен актьор
1929 г. - Александър Джеров,
български учен и политик.
1929 г. - Доньо Донев, български
карикатурист и режисьор-
аниматор.
1935 г. - Домна Ганева, българс-
ка актриса.

Починали
1870 г. - Добри войвода,
български хайдутин.
1944 г. - Лиляна Димитрова,
българска комунистка.
2001 г. - Джак Лемън, американ-
ски актьор.
2002 г. - Георги Соколов,
български футболист.
2012 г. - Свобода Бъчварова,
българска писателка и сцена-
ристка.

:

Àòàíàñ Çàôèðîâ: Ùå ïðîâåäåì ñðåùà
ñ åêñïåðòíèòå ãðóïè íà òåìà
ñîöèàëíè ïîëèòèêè

60 души протестираха
пред централата на БСП,
Вие ги видяхте. Организира-
ни, предвождани от Кирил
Добрев, Калоян Паргов и
Весела Лечева, ви показват
силата на вътрешната опо-
зиция. 60 от 82 000 членове
на партията. Тези хора не
представляват никого освен
себе си, заяви лидерът на
социалистите Корнелия Ни-
нова. Не са упълномощени
от партийните членове и
партийните организации да
правят това. Не могат да ми
искат оставката, защото те
не са ме избрали. Те рабо-
теха срещу моя избор. Те ра-
ботеха срещу прекия избор.
За мен е изключително важ-
но мнението на онези бли-
зо 80% от гласувалите, кои-
то ме избраха. Те са важни,
категорична беше Нинова,
цитирана от партийната
пресслужба. Освен това ние
с тях се явихме на най-спра-

Êîðíåëèÿ Íèíîâà: 60-òå äóøè íà ïðîòåñòà îò 82 000 ÷ëåíîâå
ïîêàçâàò ñèëàòà íà âúòðåøíàòà îïîçèöèÿ

ведливото и демократично
състезание. Казва се пряк
избор. И те го загубиха ка-
тастрофално.  Няколко от
тях бяха кандидати. Те загу-
биха това най-справедливо
и честно състезание. Жал-
ко, че не могат да приемат
вече втора година тази за-
губа. Щеше да е много поч-
тено и мъжки да кажат - да,
играхме, състезавахме се,
загубихме. И да приемат ре-
шението на мнозинството,
както се случва в демокра-
тичните държави и партии.
Единственият ефект, който
постигнаха, е публично да
изпратят послание за нес-
табилност в БСП. И то в
ключов момент. Защото в
момента значението на БСП
е решаващо. Макар и с то-
зи нисък резултат, и с този
намален брой депутати. Ро-
лята ни е решаваща - дали
ще има правителство и ста-
билност. В момента, в кой-

то решавахме това вътре -
както виждате със 120 гла-
са "за" и един "против", от-
вън се случваше протест.

Посланието към хората е
"нямаме доверие на тези, ка-
мо ли пък да водят прегово-
ри за правителство" . За мен
лично това е планът. Каз-
вам си личното мнение - да
се попречи за съставяне на
стабилно правителство,
включително чрез разкла-
щане на авторитета и вът-
решната стабилност на БСП.
И един от тях го заяви вът-
ре в залата в изказването
си - подкрепата на прави-
телство на промяната не е
удачно. Начинът бе това от-
вън. Е, добре. Дойдоха 60
души, повикаха, послушаха
музика и си отидоха, при-
помни Нинова.

Важното е това, което
става вътре - в легитимни-
те органи на партията и от-
говорността, която понася-
ме в този момент - да пра-
вим правителство в този
фрагментиран парламент, в
тези различни програми. ç

во на промяната, категори-
чен е социалистът. Нашата
последователна политика в
последните години показа,
че БСП има ясни приорите-
ти и ясна заявка за промя-
на на модела, добави той.
Взехме решение контактна-
та група да проведе срещи
с "Демократична България"
и "Изправи се БГ! Ние
идваме". Ще говорим по
програми и политики и ще
търсим разбирателство.
Преди ден ние определих-
ме 5 приоритета. На първо
място това са социалните
политики и политиките на
живот, здравеопазването е
на второ място, на трето
са образованието, науката
и културата, на 4-то -
борбата с корупцията и
съдебната реформа, а на
5-о - възраждане на бъл-

гарската икономика. Това
са приоритетите ни, по
които смятаме да прове-
дем разговори. Има и
теми, за които няма да
отстъпим от нашата пози-
ция. Една от тях е неравен-
ствата и социалната поли-
тика, заяви Зафиров. Има
доста неща, които ни
обединяват с "Има такъв
народ" като социалните
политики, здравната ре-
форма, съдебната рефор-
ма, закриването на Специ-
ализираната прокуратура и
Специализирания съд, каза
още Зафиров. По думите
му едно от различията им

с "Има такъв народ" е
темата за финансиране на
партиите. Трябва да има
ясен и прозрачен модел на
финансиране на политичес-
ките партии, за да не бъдат
тласнати те в ръцете на
олигарсите. Субсидията на
партиите стопираше досега
това, уточни той. Според
него въпросът за оставка
на председателя на партия-
та не е на дневен ред.
Набелязахме мерки за
излизане на партията от
това състояние, но тези
мерки не включват оставка
на председателя, допълни
той. ç

Това е водеща тема на
новия брой 5-6 на сп.
"Ново време" за месеците
май и юни на 2021 г. В
неговите 240 страници
читателите ще намерят
разнообразни публикации
по актуални политически,
идеологически и истори-
чески проблеми, събрани в
разделите: "165 години от
рождението на Димитър
Благоев", "130 години
организирано социалисти-

Äà îñòàíåì âåðíè íà çàâåòèòå íà áóçëóäæàíöè!
ческо движение в Бълга-
рия", "Платформа Социали-
зъм ХХІ век", "Идейна
дискусия - Компас за
социалисти", "30 години
Конституция на Република
България", "За бъдещето на
Европа", "Култура", "Юби-
лей" и "Документи".

 Всичко за и от сп.
"Ново време" можете да
научите в неговия сайт
www.novovreme.com. Нови-
ят, както и предишни

броеве, можете да наме-
рите в редакцията на
списанието (НС на БСП,
ул. "Позитано" №20 - след
предварителна заявка на
e-mail
novovreme2020@gmail.com
и на тел. 0889181010). В
София списанието може
да купите в книжарница
"Нисим" (бул. "Васил
Левски" №59), книжарница
"Български книжици" (ул.
"Аксаков" №10 - под коло-

ните на "Кристал") и
галерия-книжарница
"София прес" (ул. "Сла-
вянска" №29).

Най-сигурният начин
да следите редовно
публикациите на списа-
ние "Ново време" е да се
абонирате за него, което
можете да правите през
цялата година в редакци-
ята на в. "Дума" (София,
ул. "Позитано" №20А, ет.
7), в поделенията на
"Български пощи" АД (кат.
№1519) и в офисите на
"Доби прес" ЕООД.
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През изминалия двусед-
мичен период  развитието
на международните зърне-
ни пазари се характеризи-
раше с изключително
динамични обрати и много
голям ценови диапазон.
Той бе обусловен от
засилената спекулативна
активност на борсите в
Чикаго и Париж, провоки-
рана от климатичния
фактор, съобщава Софийс-
ката стокова борса.

До 12 юли цените на
основните зърнени култури
следваха низходящ ценови
тренд, обусловен от очак-
ваното увеличение на
добивите от хлебно и
фуражно зърно в глобален
мащаб в основните страни
- производителки. При
пшеницата в началото на
юли низходящият вектор
се засили под пресата на
очакванията за увеличено
предлагане на зърно от
Черноморския регион и
преди всичко от Русия и
Украйна. Междувременно
прогнозните данни за
производството на пшени-
ца в Русия и Украйна,
излъчени в началото на
месеца, изглеждаха много
оптимистично.

На 12.07.2021 г. обаче
Министерството на земе-

4

делието на САЩ (USDA)
публикува редовния си
месечен доклад; за състоя-
нието на глобалния зърнен
баланс през 2021/2022 г.
Актуализираните прогноз-
ни данни; в раздела за
пшеницата се разминаха с
оценките на търговците и
независимите експерти и
предизвикаха рязка про-
мяна в посоката на цено-
вото развитие. В новата
редакция на глобалния
баланс, перспективата за
добива от пшеница в света
през 2021/2022 е  влошена
с 2,0 млн. т, в сравнение с
юнските разчети - от 794,4
млн. т до 792,4 млн. т. На
пръв поглед корекцията не
е значима, тъй като дори в
редуциран вид този обем
на световното производст-
во означава увеличение с
респектиращите 16,6 млн. т
спрямо предходната
2020/2021 маркетингова
година. Изненадата обаче
е във влошените прогноз-
ни показатели на САЩ,
втори по значимост дос-
тавчик на пшеница за
световния пазар. Прогно-
зата за Щатите е влошена
в сравнение с данните
отпреди един месец с 4,2
млн. т, от 51,7 млн. т до
47,5 млн. т, а това е дори с

2,2 млн. т по-малко от
ожънатото през 2020
година. Експертите отбе-
лязват влошените парамет-
ри за новите реколти и в
Русия и в Казахстан.

През изминалата седмица
цените на зърнените конт-
ракти по световните борсо-
ви пазари продължиха да
се покачват. Пшеницата в
САЩ поскъпна с 9.00
долара до 272.00 щ.д./тон,
тази във Франция се
покачи с 5.00 евро до 215.00
евро/тон, а цените и в
Украйна и в Русия, се
повишиха със 17.00 и 12.00
долара до съответните
245.00 и 242.00 щ.д./тон.
При царевицата в САЩ,
цената се възстанови с 3.00
долара до 282.00 щ.д./тон, а
в Украйна спадна с 2.00
долара до 275.00 щ.д./тон.
Цената на ечемика във
Франция се повиши с 8.00
евро до 208.00 евро/тон, а

Имаме реален шанс да надгра-
дим напоителните системи с евро-
пейски средства, но в рамките на
следващия период за обща селс-
костопанска политика, където има
възможност за 80-100% съфинан-
сиране от ЕС за подобряване и из-
граждане на напоителните систе-
ми. Това каза пред БНР заместник-
министърът на земеделието Георги
Събев, след като във финалната
версия на националния ни План за
възстановяване и устойчивост от-
падна проектът за рехабилитация
на напоителната инфраструктура на
стойност 847 милиона лева. На мяс-
тото на проекта за напояване в пла-
на за възстановяване е предвиден
фонд за насърчаване на техноло-
гичния и екологичен преход на сел-
ското стопанство. Има механизми,
по които може да се ползва евро-
пейско финансиране, увери Събев
и даде пример с 24 обекта, собст-
веност на "Напоителни системи", за

Ïàðè çà íàïîÿâàíå ùå ÷àêàìå îò ñëåäâàùàòà
Îáùà ñåëñêîñòîïàíñêà ïîëèòèêà

които има 107 милиона лева одоб-
рено финансиране, но през други
механизми.  Подкрепа за напоява-
не в България трябва да има, от
наша страна няма никакво съмне-
ние, че напояването трябва да бъ-
де български приоритет, подчерта
Събев в предаването "Преди всич-
ки". "През последното десетилетие
в това държавно дружество се слу-
чиха неприятни неща, които не се
знаят само у нас, този информа-
ция се знае и от Брюксел", комен-
тира той.

Според вицепремиера Атанас Пе-

канов проектът за напояването не
е отговарял на стандартите и изис-
кванията на Брюксел и не е бил
защитен експертно. Гръцкият план
включва механизъм за подобрява-
не на напояването, като се пред-
вижда да се ползват 200 милиона
евро европейско финансиране,
25%, останалите средства са част-
на инвестиция, поясни Георги Съ-
бев.

 "Това е поредното европейско
късогледство. Това, което виждаме,
е едно сто и няколкомилионно ни-
що. Този план, в този му размер е
категорично неприемлив за земе-
делския бранш в България", заяви
пред БНР Симеон Караколев от На-
ционалната организация на овце-
въдите и козевъдите (НОКА). "Бъл-
гария не страда от напояване. Бъл-
гарското селско стопанство страда
от много други неща."

Големият проблем е, че предви-
дените преди време 850 милиона

изведнъж се стопиха на 250 мили-
она, посочи Албена Симеонова, био-
производител и народен предста-
вител в новото Народно събрание.
"Ние питаме къде останаха остана-
лите средства, за нас е изключи-
телно важно те да отидат в българ-
ското село", подчерта тя. МЗХГ зас-
тава зад проекта. Окончателното
разпределение на парите е дело на
централизирано звено, поясни за-
местник-министърът. Симеонова съ-
общи, че търсят спешна среща с
вицепремиера Атанас Пеканов . "Ис-
каме си обратно парите за селско
стопанство", декларира още тя. По
думите на Албена Симеонова всич-
ки фермери са много силно засег-
нати.

Само България и Нидерландия все
още не са представили своите на-
ционални планове, като Нидерлан-
дия дори се е отказала да участва
в този механизъм, стана ясно от
думите на Георги Събев.ç

Редица пожари са гасили ог-
неборците през почивните дни
в Югозападна България, дока-
то големите пожари в Стран-
джа още тлееха. От Главна ди-
рекция "Пожарна безопасност
и защита на населението" съ-
общават за изпепелени жит-
ни блокове, лозя, селскосто-
пански двор със склад за съх-
ранение на продукция и дру-
ги.

На 25 юли, около 15:45 ча-
са към пожарната в Благоевг-
рад е подаден сигнал за плам-
нали сухи треви в землището
на село Бучино, Благоевград.
Първоначалната площ на по-
жара е около 300 дка. Вслед-
ствие на силния вятър обаче
стихията бързо се разпрост-
ранила. Пламъците поглъщат
три стопански постройки с об-
ща площ 180 кв.м, житен блок
от 80 дка лозя и овощни дръв-
чета и други. Пожарът е лока-
лизиран на площ от около 600
дка. и окончателно ликвиди-
ран в 21:00 часа, съобщават
от пожарната служба. За щас-
тие, няма пострадали хора.
Причините тепърва се устано-
вяват.

Отново в Благоевградско,
този път в град Кресна, от
електрическо табло тръгнал
пожар, който обхванал сухи-
те треви наоколо и стигнал до
бившия стопански двор в гра-
да и хале, ползвано за склад
на продукция. От огъня са уни-
щожени 7.5 тона амониева се-
литра, 100 тона брашно, 100
бали със сено, 2 тона зехтин,
маслини и други. И за този
пожар причините тепърва се
изясняват.

Междувременно, синоптици-
те предупреждават за сухо и
горещо време тази седмица,
криещо рискове от пожари.
Опасността в полските райо-
ни и обработваемите площи е
реална, затова се призовават
стопаните и механизаторите да
бъдат внимателни. По този по-
вод областният управител на
Хасково вече издаде нареж-
дане за забрана за обработка
на пасища след 11:00 ч. в об-
ластта.ç
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Леко понижение в цената на
земеделската земя е отчетено
през изминалата година в Търго-
вищка област, съобщават от Те-
риториалното статистическо бю-
ро. Един декар ниви се е прода-
вал средно за 910 лева спрямо
928 лева през 2019 г. и 1038
лева през 2018 г. Най-висока е

цената в община Търговище -
средно 1008 лева на декар, а
най-ниска е в община Омуртаг -
400 лева на декар. По цена на
сделки със земеделски земи през
изминалата година регионът е на
15-а позиция в страната. На пър-
во място е област Добрич, а на
последно - област София.

Âëîøåíàòà ïðîãíîçà çà ïøåíèöàòà â ÑÀØ, Ðóñèÿ
è Óêðàéíà âäèãà êîòèðîâêèòå. Ó íàñ ïúê – ñïàä

в Украйна се понижи с 1.00
долар до 217.00 щ.д./тон.
Цената на рапицата в
Европейския съюз
(Еuronext) се понижи с 19.00
евро до 529.00 евро/тон.

В подкръг "Зърно" на
Софийската стокова борса
търговците не бяха много
активни. Появиха котиров-
ки за хлебна пшеница
съответно купува на 320.00
лв./тон и продава на
350.00 лв./тон.

През миналата седмица
цената на купувачите бе
370 лева/тон или с 50 лева
по-висока. При фуражната
пшеница предлагането е
на 330.00 лв./тон, купува-
чите котираха на 310.00
лв./тон, При фуражния
ечемик анонсите за търсе-
не са на 300.00 - 320.00
лв./тон, продавачите
котираха цена от 330.00 -
340.00 лв./тон. Всички
цени са без ДДС.ç

Средната цена на наем или
аренда на един декар ниви в Тър-
говищко през 2020 г. е била 43
лева - с 4,4 на сто по-малко от
предходната година. По този по-
казател областта е на 11-о мяс-
то в страната. Най-висока е це-
ната на рентите в Силистренско
- 69 лева на декар.ç
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Абсолютно всички български
пенсионери са обхванати от уве-
личението на пенсиите, което
предлага служебното правителст-
во. Това е най-справедливият ва-
риант, защото запазва принципи-
те на социалното осигуряване и
отчита приноса на всеки от пен-
сионерите в социалноосигурител-
ната система. Това заяви по Нова
телевизия служебният социален
министър Гълъб Донев относно
предложението за преизчислява-
не на пенсиите у нас.  Предлага-
ната формула гарантира, че ни-
кой със средноосигурителен до-
ход няма да остане без увеличе-
ние на пенсията. Стимул е и тези,
които продължават да работят, по-
дълго да останат на трудовия па-
зар, обясни Гълъб Донев. Той на-
помни, че приносът в пенсионна-
та система се мери с плащаните
вноски върху дохода през целия
стаж. Това дава възможност да бъ-
дат по-справедливо изчислени
пенсиите и да се отчете прино-
сът", коментира министърът.

С предлаганите от служебно-
то правителство промени средно-
то увеличение за един пенсионер
ще бъде 64 лева. Предвидена е
промяна на прилаганата тежест на
всяка година осигурителен стаж в
пенсионната формула, по която се
изчисляват пенсиите. От 2019 г.
тя е 1,2 на сто. Предвижда се уве-
личението й на 1,35 на сто. Така
действителните размери на пен-
сиите ще бъдат увеличени с 12,5%.
Минималната пенсия ще бъде уве-
личена с 13,3%, а социалната с
14,3%.

Социалната пенсия от 148 лв.
става 170 лв. Също от 1 октомв-
ри се предлага пенсионерите над
65 години, които получават пен-
сия под линията на бедност от 369
лева, да вземат месечна социал-
на добавка, която да допълва до-
хода им до линията на бедността.
Предвижда се от 1 октомври ми-
нималната пенсия да стане 340
лева, вместо сегашните 300 ле-
ва, а максималната да бъде 1500,
вместо досегашните 1440 лева.
Мярката ще бъде за 413 600 ду-
ши, сочат изчисленията на НОИ.
"Целта е да осигурим по-добро ка-
чество на живот за бъдещите пен-
сионери", посочи Гълъб Донев.

Преизчисляването на пенсии-
те ще струва на месец около 133
млн. лв. на държавния бюджет. Па-
ри за това преизчисление в бю-
джета има, ще има и за следва-
щата година, посочи Донев и до-
пълни, че очаква повече събирае-
мост от осигурителни вноски.

Всички пенсии, които ще бъ-
дат отпуснати след датата на вли-
зане в сила, ще продължат да се
изплащат по този модел, уточни
той. Това ще позволи и бъдещите
пенсионери да получат коефици-
ент за тежест за осигурителния
стаж от 1,35%, поясни социални-
ят министър. Пенсионерите с до-
ход под линията на бедността, ко-
ято тази година е 369 лв., ще имат
право на допълваща помощ. За
нея се подава декларация в ди-
рекциите по социално подпомага-
не, където ще се направи оценка
на съвкупността от доходите на
всеки кандидат. Работещите пен-
сионери няма да могат да получат
подобна помощ.ç

Социалните партньори в
Националния съвет за
тристранно сътрудничество
(НСТС) са подкрепили
проектите за актуализация
на държавния бюджет, на
бюджета за общественото
осигуряване и на Здравна-
та каса. Това обяви служеб-
ният министър на труда и
социалната политика Гълъб
Донев на брифинг пред
журналисти в Министерс-
кия съвет след днешното
извънредно заседание на
Националния съвет за
тристранно сътрудничест-
во, на което се обсъдиха
проектите на Закона за
изменение и допълнение
на Закона за бюджета на
Националната здравнооси-
гурителна каса (НЗОК) за
2021 г., на промените в
Закона за бюджета на
държавното обществено
осигуряване за 2021 г.,
както и на промените в
Закона за държавния
бюджет на България за
2021 г., предава БТА. Пред-
стои единствено бюджетът
на НЗОК да бъде уточнен,
а актуализацията на дър-
жавния бюджет по думите
на финансовия министър е
направена при допускане
за тежка COVID криза.

"Това, което служебното
правителство предлага
като изменение и допълне-
ние в съответните бюдже-
ти, е да може държавата
до края на годината да
продължи да функционира
нормално, в рамките на
приходите, които ще бъдат
акумулирани допълнително
в държавния бюджет, за да
не допуснем превишение
на дефицита, а всъщност с
0,5 процента се намалява
дефицитът по закона за
бюджета за 2021 г.", каза
Гълъб Донев. Той уточни, че
допълнителните приходи
идват от по-голямата
събираемост от страна на

такава криза, те ще бъдат
осигурени. Идеята на тази
актуализация е парламен-
тът да прецени и идвайки
едно ново правителство, да
има финансов ресурс да се
справи с потенциално
тежка вълна на Covid до
края на година, без да
трябва да се предприемат
някакви спешни или извън-
редни мерки по отношение
на финансите на държава-
та", посочи Асен Василев.

В рамките на извънред-
ното заседание на Нацио-
налния съвет за тристран-
но сътрудничество стана
ясно, че Асен Василев не
приема предложения от
управителя на Национална-
та здравноосигурителна
каса (НЗОК) Петко Салчев
проектобюджет на здрав-
ния фонд, допълва БГНЕС.
"Актуализацията на бюдже-
та на Националната здрав-
ноосигурителна каса няма
да бъде съгласувана от
Министерството на финан-
сите в този вид", каза
служебният министър на
финансите Асен Василев.
"В този бюджет липсват 14
млн. лв. за администрира-
нето на ваксини, които са
предвидени да бъдат по
бюджета на НЗОК. И
освен това допълнителни-
те 3 млн. лв., които са за
допълнителна администра-
ция не трябва да бъдат
включени в бюджета",
заяви той.

Василев обясни, че
това не е ново изискване
и тази дейност ще отпад-
не от НЗОК и ще остане
там, където се админист-
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рира в момента - Агенция-
та за социално подпома-
гане. "Ако тези две корек-
ции бъдат направени,
бюджетът ще бъде прием-
лив. Иначе предлагам да
не обсъждаме въобще
бюджета на НЗОК", призо-
ва министърът.

От думите на управите-
ля на Касата проф. Петко
Салчев стана ясно, че в
проекта на бюджета на
НЗОК се предвиждат до
края на годината постъпле-
нията да са в размер на
134,5 млн. лв., като от
здравноосигурителни
вноски те ще бъдат 105
млн. лв. и от трансфери за
здравно осигуряване - 29
млн. лева.

Димитър Манолов от КТ
"Подкрепа" коментира, че
не може да си обясни за
какво е спорът и че Каса-
та плаща според описано-
то в закона и подчерта, че
по-скоро подкрепят проек-
тобюджета. "Тези 3 млн.,
които се местят от джоб в
джоб, не е добре. Най-
добре е Касата всичко да
си прави и процесът да е
подреден", заяви той.

От АИКБ изразиха
принципна подкрепа и
добавиха, че имат резер-
ва спрямо съотношението
доболнична и извънбол-
нична помощ.

От Българската стопанс-
ка камара се въздържаха
от подкрепа, а от Българс-
ката търговско-промишлена
палата коментираха, че
принципно го подкрепят,
както и от КРИБ, Съюз за
стопанска инициатива.ç

данъци и акцизи, както и
от социални и здравни
вноски. Повишение на
разходите има в почти
всички бюджети, посочи
вицепремиерът Гълъб
Донев.

В политиката за здраве-
опазването е заложено
повишение, което да може
да поеме плащанията,
които се дължат от бюдже-
та към системата на здра-
веопазването. Повишение
има и в областта на соци-
алната политика, където се
предлага преизчисление на
пенсиите с тежестта на
осигурителния стаж във
формулата. Заложени са и
над 230 млн. лева за други
социални плащания, вклю-
чително мярката, която е
за месечната финансова
помощ за пенсионерите,
които са с доходи под
линията на бедност. Пред-
видени са и допълнителни
плащания към семействата
с деца до 14-годишна
възраст - ако се наложи
затваряне на тези ученици,
родителите да може да
получат съответната подк-
репа. 82 млн. лв. допълни-
телно са заложени по
Закона за личната помощ,
защото там има превише-
ние на ползвателите.

Служебният министър
на финансите Асен Василев
уточни, че тази актуализа-
ция е направена при
допускане за тежка COVID
криза, подобна на тази
през ноември и декември
миналата година. "Заложе-
ните параметри на растеж
и инфлация са съобразени
с такъв сценарий. Плаща-
нията, които са необходи-
ми и към бизнеса и здрав-
ната система, също са
съобразени с такъв сцена-
рий. Те са условни - ако не
се случи такава криза,
плащанията ще са доста
по-малки. Ако се случи

Àòðàêòèâíà ñåëåêöèÿ îò ìîðñêè èìîòè
îò „Àãðèîí“
Òðèñòðàííèÿò ñúâåò ïðèå
àêòóàëèçàöèÿòà íà áþäæåòà

Õúðñåâ: Îòêàêòî ðàáîòè ñëóæåáíîòî ïðàâèòåëñòâî, ñå
íàáëþäàâà ïîñòåïåííî äèñöèïëèíèðàíå íà äúðæàâíèòå ôèíàíñè

Ìèíèñòúðúò íà ôèíàíñèòå èìà
áåëåæêè ïî áþäæåòà íà ÍÇÎÊ,
êîèòî ùå ñå óòî÷íÿâàò

Актуализация на бюджета e
нужна, защото новото правителс-
тво ще дойде с новите си цели и
приоритети, а не толкова защото
обезателно трябва да се направи.
Това каза в ефира на bTV финан-
систът Емил Хърсев. По думите му
е съвсем естествено ново прави-
телство да направи актуализация
на бюджета.  Също така според
него предложението за увеличе-
ние на пенсиите с 12,5%, напра-
вено от служебния социален ми-

нистър Гълъб Донев, е балансира-
но, възлиза на около 64 лева за
пенсионер и ще замени раздава-
ната в продължение на няколко ме-
сеца добавка от 50 лева.  "Разби-
ра се, че с увеличението на дохо-
дите в страната, което е около 10%
през последната година, трябва да
се осъвременяват и доходите на
пенсионерите - тези, които разчи-
тат на фиксиран доход", коменти-
ра Хърсев. Според него сумите са
"скромни", но е задължително вся-

ка държава да осигури съществу-
ването на всеки свой гражданин и
това е възможното в момента.

Що се отнася до финансовото
стимулиране на бизнеса, той зая-
ви, че никой бизнес не трябва да
очаква стимули, а най-голямото
стимулиране е да бъдат оставени
всички фирми да работят спокой-
но. Много е важно да бъде гаран-
тирана една константна и непро-
менлива бизнес среда.

Хърсев допълни, че откакто ра-
боти служебното правителство, се
наблюдава постепенно дисципли-
ниране на държавните финанси.ç
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До момента
в българ-
ската
държава
няма точно
определение
какво е то
"малко",
"средно"
и "голямо
стопанство"
- никой не
може да
ви каже

ßâîð Ãå÷åâ: Äî 45 äíè ïðåêàòåãîðèçèðàìå
ôåðìèòå, çà äà áúäå ðåâèçèðàí
Ñòðàòåãè÷åñêèÿò ïëàí

че общо трябва видим числеността на
всички тях. Едва след като видим колко
фирми попадат в тези пет категории,
едва тогава ще подготвим работещ
стратегически план.

- Ще приключите ли бързо с тази
статистика - все пак имате база от
предишните анализи на ведомството?

- Да, имаме данни, но това разпреде-
ление трябва да го направим във всеки
подсектор - колко фирми по петте катего-
рии са в зърнопроизводството, колко - в
плодовете, зеленчуците, колко в биофер-
мерството, където разходите и производи-
телността са коренно различни, и т. н.
Поставили сме си задача разпределението
по петте категории да го приключим в
рамките на 45 дни, считано от 20 юли.
Според различните статистики земеделс-
ките производители в страната стигат 200
хиляди човека. Но малка част от тях са
пазарно устойчиви. Това са около 40-45
хиляди - на база на икономическия
анализ и кандидатстващите по линия на
Директните плащания стопанства.

Но ако си представите, че национал-
ната политика в областта на земеделието
е един кръг и в горната му част са
големите земеделски производители, в
долната - малките, а по средата са сред-
ните, проблемът е, че под този кръг
попадат полупазарните стопанства, а
най-големите мегаструктури пък са над
кръга. В момента нямаме определение
какъв модел на българското земеделие
искаме да развиваме. А е важно по
отношение на националната политика -
този образен кръг, да вземем онези
решения, които да стимулират фирмите
извън кръга да влязат в него.

- Посочете конкретното подпомагане,
което замисляте за петте категории
стопанства?

- Задължително е полупазарните
стопанства да станат устойчиви и да
преминат в категорията малки. За целта
са потребни насърчения примерно за
бъдещото коопериране, защото без него
те няма как да се развият. Важни са
стимули и за достъп на малките до
земеделска земя, което пък е свързано с
поземлена реформа. И тези мерки да
подпомогнат малките стопанства, така че
целта е те постепенно да станат средни.
Принципът на коопериране и тук трябва
да бъде основополагащ. Въз основа на
анализите вече ще имаме яснота за
точния брой стопанства във всяка от

тези пет категории и ще дадем точни
прогнози какви политики да се прилагат
през следващия период до 2027 г.

Всичко това го дискутирахме с бран-
шовите организации и те одобриха
идеята да се внесе яснота за въздействие-
то, което подпомагане би имало върху
бизнесите в тези пет категории. Включи-
телно и нашето предложение, когато ги
разделим на такъв вид стопанства, в
стратегическия план да има гарантирани
бюджети за всеки от тези пет вида кате-
гории.

Когато нотифицираш точния брой
стопанства, когато насочиш мерките от
двата стълба към тези стопанства, когато
направиш кооперирането и подпомогнеш
достъпа до пазара - така ще успееш.

Но е важно фермерите да имат право
на планиране на бизнеса - а това ще
стане, ако за петте години на програм-
ния период те имат цялостен план как ще
излизат мерките на подпомагането и това
трябва да се знае година и половина
напред, преди да бъдат приети. Не като
сега - през глава! Още в началото трябва
да се види защо не се усвоят парите по
някои от мерките, а не накрая да става
едно прехвърляне само към най-лесно
усвоимите направления.

- Смятате ли, че браншът ще се
договори за таваните върху директните
плащания, където мненията са твърде
разнопосочни?

- Във всичките си разговори с бран-
шовите организации не съм излъгал
нито една от тях, същото сторих и по
темата с таваните. Не мисля, че ако
таванът бъде наложен като национално
решение, ще доведе до големи проблеми.
Защото, ако се направят елементарните
сметки, всеки ще се убеди, че таваните
няма да засегнат сериозно бранша.
Големият проблем на България досега е
този, че субсидиите отиват в мегаструкту-
ри. Дори навремето на големите коопера-
тиви не се позволяваше да притежават
повече от 20-30 хиляди декара земя.

Новите политики целят изсветляване
на сектора и ние трябва да направим
всичко възможно това да се случи - още
повече че Европейският съюз реши, че от
таваните ще бъдат приспадани така
наречените социални разходи за фонд
"Работна заплата" и данъците и осигу-
ровките за сметка на работодателя - това
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Новият закон трябва да положи
основата, така че във фермерските
организации да могат да участват
всички регистрирани земеделски произво-
дители - било то физически или юридичес-
ки лица, заяви служебният заместник-
министър на земеделието, храните и
горите

Тавани на плащанията, коопериране на
малкия и средения бизнес, легитимация на
браншовите организации в земеделието и
ревизия на Националния стратегически
план - това са част от въпроси, по които
ръководството на Министерството на
земеделието в служебния кабинет е
започнало неотложни дебати с предста-
вителите на земеделския бранш през
последните два месеца. И по които
новият кабинет, който предстои да бъде
излъчен от 46-ото народно събрание, ще
продължи работа.

Служебният заместник-министър на
земеделието, храните и горите Явор
Гечев в интервю за Екатерина Стоилова
от Синор.БГ разясни Стратегическия
план и свързаните с него промени в
структурата на сектора, така че поли-
тиките в селското стопанство най-после
да бъдат предвидими за бизнеса.

- Г-н Гечев, до края на годината
предстои ревизия на Националния
стратегически план за развитие на
земеделието. Подготвихте ли базата,
върху която следващият кабинет да
стъпи за тези корекции?

- Половината от времето ми през тези
два месеца премина в срещи с браншови-
те организации, а останалата част - в
работа с експертите, за да влезем в
детайлите по Националния стратегически
план. Заварихме едно ниво на подготовка
на този план, в който обаче имаше
много липси, да не говорим за анализи-
те, които бяха направени. След триалози-
те и промените в бъдещото законодателс-
тво на европейско ниво, особено в частта
за екологията, установихме, че предвари-
телните ни сметки ще бъдат дебалансира-
ни, ако не направим спешно нови анали-
зи. Затова и на 20 юли ние възложихме
няколко нови анализа, които да дадат
точна представа за вида и структурата на
българските стопанства.

- Защо досегашините анализи не
вършат работа и в каква посока са
данните, които търсите?

- До момента в българската държава
няма точно определение какво е то
"малко", "средно" и "голямо стопанство" -
никой не може да ви каже. Искаме на
чисто икономически принцип, не само
според размера на ползваната земя, да
дадем определение за петте вида стопанс-
тва, които съществуват в страната, и за
техния брой. Само така икономистите
биха могли да изчислят модела на земе-
делие, който реално се прилага в Бълга-
рия - и на регионален, и на структурен
принцип. В първата категория са "много
малките стопанства" - полупазарните,
които са голям процент в България. В
бъдещия стратегически план трябва да
има рязко разграничение в мерките за
подпомагане на "полупазарните" и
"малките стопанства". Защото малките са
така наречените семейни ферми, които се
занимават със земеделие, но така, че
едно четиричленно семейство да може да
се самоиздържа. Това са западните
практики, в които търсим стабилност на
бизнеса. Идва ред на средните стопанст-
ва, големите и на мегаструктурите, така

Явор
ГЕЧЕВ,
служебен
заместник-
министър на
земеделието,
храните и
горите
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Предлагаме
също в новия
стратегически
план вече
легитимните
браншови
организации
да получат
правото да
подпомагат
членовете си
при
изработването
на проекти,
да ги
консултират,
да внасят
заявленията
на фермерите
в държавните
институции

е първа мярка за изсветляване и е в
полза на земеделците. Социалната услов-
ност е другият елемент, който фигурира и
в нашето трудово законодателство, така
че аз не смятам, че стресът за бранша от
въвеждане на тези тавани ще бъде кой
знае колко голям.

- Няколко пъти подчертахте важност-
та от кооперирането. Разкажете в
подробности как ще изглежда новият
Закон за кооперациите, чиято подготов-
ка е на финала, както заявихте неотдав-
на?

- Най-големият проблем на фермерите
у нас е достъпът им до пазара - големите
вериги искат големи партиди с домати,
ябълки или други продукти, които отдел-
ните малки стопанства по никакъв начин
не могат да осигурят. Затова и новият
закон би трябвало да положи основата,
така че във фермерските организации да
могат да участват всички регистрирани
земеделски производители - било то
физически или юридически лица. И те да
се обединяват в името на различни цели
- производство на различни продукти,
снабдяване със суровини за производство
или други цели, това зависи от бизнес
инициативата.

Но при условие, че се даде точно
определение на търговска сделка. С този
закон ние искаме да въведем практика,
при която тези фермерски организации да
могат да договорират продукцията си, без
това да се води търговска сделка, а само
окрупняване на количествата. И тук идва
ролята на държавата, която да се намесва
чрез гаранции за това окрупняване, така
че да има достъп до пазара. Това е една
от темите, по които работим в бъдещия
стратегически план за така наречения
Гаранционен фонд към Програмата за
развитие на селските райони. Чрез този
фонд ще се дават подобни гаранции на
кооперативите и те ще окрупняват про-
дукцията си, за да продават в търговските
вериги.

- Как според вас този закон ще прора-
боти при пословичното недоверие, което
имат хората към кооперирането в Бълга-
рия?

- Начинът на коопериране зависи от
интересите, които ще възникнат между
самите фермери. Кооперациите са юриди-
чески лица, които обаче могат да бъдат с
плаващ капитал и с плаващ членски
състав. И това, че в една кооперация
членовете постоянно напускат или пък се
връщат, не би трябвало да се приема
като нещо фатално.

Ще ви дам няколко примера. Имате 20
или 30 малки фермери, които в момента
работят на черно, тъй като праговете за
осигуряване са високи за тях и те не се
регистрират, защото не могат да си
поемат разходите - ще им трябва касов
апарат, ще плащат данъци и т. н. Питате
как ще ги накараме да се обединят.
Първият вариант е те да се включат към
друг земеделски производител, който е
регистриран като юридическо лице и има
склад, примерно на борсата в Първенец,
Пловдивско. За да продадат доматите си,
те спокойно могат да направят коопера-
ция с основата цел - реализация на
продукцията. Тази практика се прилага и
при местната търговия в ЕС, така наре-
чената Local farm политика, както и при
директните доставки.

Вторият пример за коопериране е чрез
така наречените поливни или водни
кооперации, които са по-различни  от
типа на сдруженията с нестопанска цел.
Тук се кооперирате на доброволен прин-
цип, но вече притежавате част от коопе-
рацията. И ако сте производител, който
има поливни площ в околността, вие
като кооперация може да стопанисвате
примерно малко язовирче с поливна
инсталация върху 4-5 хиляди декара. Те
биха могли  да инвестират, а защо не да

ползват обекта на дългосрочна концесия.
Но тук вече ще са необходими поправки
в Закона за концесията, което няма да е
сложно, защото това е вид преференция
за кооперациите в земеделието. Или пък,
ако те инвестират в поддръжката на
язовира, държавата би могла да приспада
тези средства от концесионната такса.
Това са все идеи, които обаче трябва да
залегнат много бързо в нашето законода-
телство, ако искаме Стратегическият план
в земеделието да даде стимули за обеди-
няването на малките фермери.

- Записано ли е всичко това във
вашия проектозакон?

- Да, ние работим по черновата, на
този етап сложността идва от неговото
детайлизиране. Никой не очаква от
служебното правителство да прави супер
промени. Но когато анализът ти казва,
че кооперирането ти е един от основните
инструменти за подкрепа на пазара и на
земеделските производители, ние трябва
да се подготвим.  Защото тук не става
въпрос само за малките стопани. Какво
пречи дори на зърнопроизводителите да
се кооперират, така че заедно да пълнят
един кораб със зърно. Целта е Законът за
кооперациите да отвори онзи фундамент,
чрез който фермерите да намерят своята
мотивация и чрез държавните стимули да
се развиват. Защото този начин на
коопериране е съвременна форма, която
може да се прилага навсякъде - и при
рибарските организации, и в горовладел-
ството. Не откриваме топлата вода, целта
ни е да обединим политиките за малките,
средните и най-големите, така че да
съчетаем политиките с достъпа до финан-
си през еврофинансирането.

- А как ще си комуникирате с браншо-
вите организации, след като все още
липсва закон, легитимиращ тяхната
дейност?

- Умишлено не залитнахме към идеята
да бъдат "изтупани от прахта" съществу-
ващите три проекта на закон за браншо-
вите организации, защото смятам, че
няма да се получи. Бил съм участник в
подобни опити, затова смятам, че не е
необходимо да се тръгне с подобен закон.
Идеята ни е в самия Национален страте-
гически план да дадем точна дефиниция
какво означава национално представител-
на или регионално представителна
браншова организация, чиято роля ще
бъде директно свързана с изпълнението
на този план. И щом има национален
регистър и се знае кой стои зад тези
структури, тогава ще разширим и техните
правомощия.

На следващото заседание на тематич-
ната работна група ТРГ може би трябва
да се обсъжда само това - да определим
критериите за представителност, как да
бъде поддържан националният регистър
на регионално и национално представе-
ните организации - и в сектора на

земеделието, и в преработвателната
индустрия. Предлагаме също в новия
стратегически план вече легитимните
браншови организации да получат
правото да подпомагат членовете си при
изработването на проекти, да ги консул-
тират, да внасят заявленията на ферме-
рите в държавните институции.

Тази практика широко се прилага от
съсловните организации в ЕС. От пред-
варителните разговори с браншовиците
се убедих, че и те са съгласни с този нов
начин на работа. Това е вид партньорст-
во, при което държавата аутсорсва дей-
ности на държавната администрация към
браншовите структури. По линия на
техническата помощ подобни дейности се
финансират сериозно.

Ще ви дам пример - ако една органи-
зация има определени потребности, но не
може да кандидатства, защото парите
примерно се дават на центрове за обуче-
ние по програмата. При новата структура
с националния регистър тя би могла да
го прави, още повече че ръководствата
най-добре знаят кои техни членове се
нуждаят от определеното обучение.

- Това означава ли, че ще отпаднат
някои членове от сегашната тематична
работна група (ТРГ)?

- Когато сложим на масата критерии-
те, по които браншовите организации
могат да се регистрират като национал-
ни, онези от тях, които не отговарят на
изискванията, ще имат време да се
подготвят. Редица регионални местни
организации биха могли да се обединят и
да направят национална - тогава ще се
свие и броят на сега съществуващите
организации. И когато ние поставим
тези критерии за представителност като
задължителен елемент в следващия
стратегически план, тогава те ще имат
силата на закон поне през следващите
пет години до 2027 г.

Подобна легитимация ще бъде много
по-лесен вариант, отколкото да предлагаме
нов закон за браншовите организации,
смятаме ние. И ако се установи партньор-
ство между браншовите организации и
държавата, тогава тя ще им делегира
права и те ще се финансират през програ-
мата за развитие на селските райони. А
защо не избрани лица от тези организа-
ции да не очертават парцелите при заявя-
ването на плащанията...? Но преди това
министерството трябва да има ясен
контрол върху тях - да ги знае кои са,
колко са членовете им и с какъв капацитет
разполагат. Това ще намали държавната
администрация и така ще се улеснят
процесите. Нали браншовите организации
съществуват в защита на своите членове.
Време е този процес в България да бъде
започне, независимо кой ще бъде следва-
щият във властта. Но тогава ще се
разбере и кои от организациите реално
имат капацитет да правят и кои не.

8

От стр. 7
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Ново лекарство унищожава почти 100%
рака на гърдата

Въпреки невероятния нап-
редък в медицината, опре-
делени  ракови образувания
остават нелечими. Независи-
мо дали ги облъчваме с ра-
диация, унищожаваме клет-
ките чрез химиотерапия или
прибягваме до т.нар. прицел-
ни терапии, някои тумори из-
глеждат устойчиви на всич-
ки оръжия на науката.

Един подобен рак е ме-
тастатичният естроген рецеп-
тор-позитивен рак на гърда-
та. Тази агресивна форма на
рака на гърдата е най-често
срещаната. Въпреки това ня-
кои случаи са почти изцяло
нелечими заради разнооб-
разните мутации, които нас-
тъпват.

Сега обаче учените отк-
риха нова слабост - и тя е
наистина голяма.

В скорошно изследване,
публикувано в Science
Translational Medicine, изсле-
дователи от Университета на
Илинойс в Ърбана-Шампейн
разказват подробно за но-
во съединение, което се при-

Защо е трудно да спазваме диети?

Защо някои хора стареят по-бързо
Ново изследване потвър-

ждава хипотезата, че някои
от нас са просто предоп-
ределени да умрат по-рано
от други.

От години учените изс-
ледват идеята, че някои хо-
ра, независимо от здравос-
ловния и спокоен начин на
живот и независимо от вся-
какви физически упражне-
ния и диети, просто умират
по-рано от други на съща-
та възраст.

Според изследователи
от Калифорнийския универ-

Както знае всеки, кой-
то е опитвал,  да плани-
раш диета и да я спазваш,
са две коренно различни
неща. Психологическо про-
учване разкрива на какво
точно се дължи това. При-
чината е, че повечето хора

Казват, че очите са
прозорец към душата.
Науката днес потвърж-
дава тази стара мъд-
рост.

Ново изследване,
публикувано в
Psychological Science,
проучва как хората мо-
гат да комуникират и
да предават емоцио-
налните си състояния
само с очите си. Раз-
бира се, това е нещо,
което всички правим,
понякога съзнателно,
всеки ден. Но изслед-
ването показва, че та-
зи преценка може да
е дори по-точна и дъл-
боко вкоренена, откол-
кото някога сме смя-
тали.

В изследването
участват 28 добровол-
ци, които преминават
600 теста, в които им
показват изображения
на очи, които са изо-
лирани от хората с раз-
лични изражения като
тъга, отвращение, гняв,
радост, страх и изне-
нада. Те трябва да из-
берат коя дума изра-
зява душевното състо-
яние на дадения човек.

Разчитаме емоциите по очите

От Обекти;

целва директно в метастатич-
ните ракови клетки на гър-
дата и всички техни метас-
тази (вторичните растежи из
тялото в резултат от разп-
ространението на рака) при
мишки. В резултат на това е
постигната пълна регресия
на тумора.

Учените се надяват, че
един ден това съединение би
могло да спомогне за раз-
работката на нов клас про-
тиворакови лекарства, кои-
то най-накрая да успяват да
се преборят с метастазите.

Метастатичният естроген
рецептор-позитивен рак на
гърдата е специален случай.
Той нараства посредством
естрогена. Ето защо сегаш-
ните терапии се опитват да
намалят естрогена в телата
на болните - т. е. да спрат
"храната" на рака и да огра-
ничат растежа му. За съжа-
ление, метастатичният естро-
ген рецептор-позитивен рак
има навика да мутира и те-
зи негови мутации намират
пролука във въпросните те-

рапии и продължават да рас-
тат. Това го прави изключи-
телно труден за лечение и
особено смъртоносен.

За да се преборят с то-
ва, учените решават да под-
ходят по по-различен начин
- те създават съединението,
наречено ErSO. ErSO е мал-
ка молекула, която за раз-
лика от вече съществуващи-
те лекарства не се съревно-
вава с естрогена. Вместо то-
ва пренатоварва клетъчните
пътища на раковите клетки

на ER? и стимулира смъртта
им (т. е. предизвиква т. нар.
разгънат протеинов отговор).

Когато изследователите
инжектират ErSO в мишки,
настъпва пълна регресия на
рака на гърдата (включител-
но на клетки, за които се
знае, че са носители на му-
тации и съответно - устойчи-
ви на лечение). Нещо повече
- 7 дни след инжекцията ме-
тастазите в дробовете, кос-
тите и черния дроб изчезват
напълно, което означава, че

съединението е подходящо не
само за унищожението на го-
леми тумори, но и за пре-
махването на рака от тялото.

"Дори в случаите, когато
оцелеят няколко ракови клет-
ки - а това от своя страна
позволява на туморите да на-
раснат през следващите ня-
колко месеца - новопояви-
лите се образувания са на-
пълно чувствителни на лече-
ние с ErSO", казва водещи-
ят автор на проучването про-
фесорът по биохимия Дей-
вид Шапиро от Университе-
та на Илинойс.

Не са открити каквито и
да било странични ефекти
при мишите.

Резултатите са изключи-
телно обещаващи. Фарма-
цевтичната компания Bayer
AG вече е лицензирала ле-
карството и вероятно дори
ще стартира клинични про-
учвания с хора. Същевре-
менно учените ще продъл-
жат да използват съедине-
нието ErSO върху други ест-
роген рецептор-позитивни
ракови заболявания, за да
проверят неговата ефектив-
ност.

ситет този увеличен шанс
за по-ранна смърт се дъл-
жи на факта, че биологич-
ните часовници на някои хо-
ра вървят с ускорена стъп-
ка.

"Има хора, които са ве-
гани, спят по 10 часа на ден,
имат спокойна работа и пак
умират млади", казва биос-
татистика Стив Хорват, кой-
то оглавява екипа.

"Ние показахме, че ня-
кои хора наистина имат по-
бърз вътрешен ритъм на ос-
таряване от други."

Екипът е открил, че хо-
ра с по-висока биологична
възраст, независимо от тях-
ната реална възраст, имат
много по-висок риск от по-
ранна смърт, независимо от
това, колко са здрави.

Най-високите 5%, които
остаряват най-бързо, имат
50% по-висок риск да ум-
рат по-рано.

"Голямата надежда е, че
ще успеем да намерим тех-
ники срещу остаряването,
които да забавят вътрешния
ритъм," споделя Хорват.

След като преглеж-
дат резултатите, учени-
те анализират как те-
зи възприятия са свър-
зани със специфични
движения на очите, от-
вореност на окото, раз-
стояние между вежда-
та и окото, кривата на
веждите, както и бръч-
ките на слепоочията и
под окото.

Вероятно не е из-
ненадващо, че реакци-
ите на хората спрямо
изображенията са
твърде сходни. Стес-
няването на очите е
широко разпознато
като състояние, свър-
зано със социална
дискриминация - ом-
раза, подозрение и аг-
ресия. От друга стра-
на, разширявянето на
очите се свързва с
чувствителност, очак-
ване, страх и интерес.

Тези движения оба-
че са изненадващо
дискретни. Това може
би обяснява защо хо-
рата не винаги просле-
дяват и да разчитат
чуждия поглед.

Авторите на изслед-
ването казват, че ма-
кар тези изражения
вероятно да са се за-
родили с практическа
цел, те по-късно са ко-
оптирани за социални
цели. Например, стес-
няването на очите мо-
же да се е развило, за
да осигури по-голяма
зрителна острота в мо-
менти, когато се изис-
ква по-висока концен-
трация, например при
лов или физическа
конфронтация. Така
постепенно това изра-
жение се превръща в
сигнал за гняв и агре-
сия.

смятат, че съзнателните им
мисли и намерения са ос-
новния фактор, който про-
меня поведението им, до-
като всъщност далеч не е
така. Това, което ръководи
поведението, поне що се
отнася до храненето, са
емоциите.

"В основата на прекъс-
ването е разделението
между мисъл и емоции -
обяснява д-р Марк Киви-

ниеми от Университета на
Бъфало, САЩ. - Планира-
нето е важно, но чувства-
та имат значение и ако се
съсредоточим върху чувст-
вата и разберем тяхната
роля, ще имаме голяма
полза."

Диетите, които изискват
от нас да ядем храни, кои-
то не обичаме, или да се
лишаваме твърде много, са
обречени на неуспех.

"На първо място, лише-
нието ни прави нещастни.
Ако не го свързвате с от-
рицателни чувства в нача-
лото, това рано или късно
ще се случи след няколко
дни. Другото важно нещо
е разликата между неща-

та, които изискват усилие
и нещата, които са авто-
матични. Планирането е
усилие, което изисква ум-
ствена енергия, а чувства-
та са нещо автоматично.
Лишението, или всяко не-
що, което изисква висока
степен на самоконтрол е
когнитивен процес. Ако се
поставите в положение, в
което да изразходвате
енергия всеки път, когато
избирате какво да ядете,
тази енергия скоро ще се
изчерпи."

Според Кивиниеми вся-
ка успешна диета трябва да
се съсредоточи върху един
радикален подход - да из-
питваме удоволствие от то-
ва, което ядем. "Не е въп-
росът да ядете здравослов-
ни храни - въпросът е да
ядете здравословните хра-
ни, които обичате най-мно-
го. Помислете сериозно за
това как ще приложите
плановете, които правите
за промяна в поведение-
то. Това включва не само
елементът на чувствата, но
и план как да преодолеете
отрицателните реакции, ко-
ито могат да се проявят по
време на диетата."
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Сърби изчакват реда си за ваксиниране, а водещ медик подчерта,
че ваксинациите са много важен факт, който ще повлияе

на развитието на ситуацията

:
Íàêðàòêî
Гърция
ще увеличи минималната
работна заплата с 2%
въпреки икономическата
криза, предизвикана от
пандемията от коронавирус.
"Противно на предложението
на представители на
бизнеса, правителството
реши да увеличи минимална-
та заплата с 2% тази
година", заяви гръцкият
премиер Кириакос Мицота-
кис на заседание на
кабинета, което се проведе
онлайн. Работодателските
организации са поискали
замразяване на минималната
работна заплата поради
специалните обстоятелства,
причинени от пандемията и
че БВП на страната е
спаднал с 8% през миналата
година. Гърция дава по 800
евро на засегнатите от
Covid-19.

САЩ
вървят "в грешната посока"
по отношение на пандемията
от коронавирус, тъй като
инфекциите се увеличават
сред неваксинираните,
предупреди д-р Антъни
Фаучи, главният медицински
съветник на американския
президент Джо Байдън. Той
каза, че вариантът Делта на
COVID-19 поражда скока в
райони с ниска степен на
ваксинация. Фанучи каза, че
здравните служители
обмислят да преразгледат
насоките за носене на маски
от ваксинирани американци,
за да се ограничат случаите.
Разглежда се и въпросът за
ускоряване на ваксинацията
на уязвими хора. Ситуацията
с коронавируса в САЩ се
превръща в "пандемия сред
неваксинираните", каза д-р
Фаучи. САЩ бяха световен
лидер по усвояване на
ваксини до април, когато
процентите на ваксинация
започнаха да падат. Степента
на ваксинация е особено
ниска в южните щати, където
по-малко от половината от
жителите са получили първа
доза. Междувременно
ежедневните коронавирусни
инфекции отново се увелича-
ват, след като броят им
падна през май и юни.
Тенденцията се дължи
отчасти на бързото разпрос-
транение на силно трансми-
сивния вариант Делта на
COVID-19.

Снимки Интернет

Големи горски пожари
бушуват на много места в

Европа. Най-тежко е
положението на италианския

о. Сардиния, където е
обявено извънредно

положение. Европейският
съюз изпраща самолети,

които да помогнат за
овладяване на бедствието.

В неделя в югозападната част
на острова избухнаха

мащабни пожари, които
наложиха eвакуацията на над

1500 души. Унищожени са
къщи и коли. Щети има и в

селскостопански предприятия,
загинали са домашни

животни.

Епидемиологичната
ситуация в Сърбия се е
влошила и ще се влоши
още повече, броят на
новозаразените се очаква
да надхвърли 300 тази
седмица. Това заяви
сръбският епидемиолог и
член на кризисния щаб
Предраг Кон, цитиран от
БГНЕС.

Предраг Кон подчерта,
че през следващите
седмици със сигурност
ще има четирицифрен
брой нови инфекции на
ден. Около 300 души са
хоспитализирани в мо-
мента, но д-р Кон не
очаква натиск върху
здравната система, както
беше, когато имаше
повече от 9000 хоспитали-
зирани в Сърбия. На
въпроса кога може да се
очаква четвъртата вълна,
д-р Кон каза пред телеви-
зия "Пинк", че възходяща-
та тенденция ще продъл-
жи осем седмици, започ-
вайки през последната
седмица на юни и про-

Кипърският президент Никос Анастаси-
адис няма да се кандидатира за трети ман-
дат на изборите през 2023 г. Той заяви
това в интервю за в. "Филелефтерос", пре-
даде БГНЕС.

Анастасиадис е начело на островната
държава от 2013 г. В края на 2019 г. кипър-
ският парламент ограничи броя на прези-
дентските мандати до два, но това реше-
ние нямаше обратна сила и не засегна
първия президентски мандат на кипърс-
кия лидер (2013-2018 г.). По тази причина
Анастасиадис получи право да участва на
следващите избори за държавен глава.

Президентът заяви, че неговото реше-

Ïðåçèäåíòúò íà Êèïúð Àíàñòàñèàäèñ íÿìà
äà ñå êàíäèäàòèðà çà òðåòè ìàíäàò

Кипърският президент Никос Анастасиадис сложи край на спекула-
циите в медиите и заяви, че няма да се кандидатира за трети

мандат на изборите за държавен глава през 2023 г.

ние е "окончателно и няма да се промени
при никакви условия". Той даде да се раз-
бере, че няма да определя своя прием-
ник. Анастасиадис каза, че не е "нито крал,
нито принц, за да предава короната на
някого". Личността на бъдещия президент
трябва да бъде обявена на конгрес на уп-
равляващата партия Демократически съ-
юз, чийто член е и той самият.

В. "Филелефтерос" отбелязва, че това
слага край на дискусиите дали действа-
щият държавен глава ще се кандидатира
отново. Тези слухове набраха сила, след
като неговата партия убедително спечели
парламентарните избори тази година. ç

дължавайки през август.
Допълнителен проблем се
очаква през септември, в
началото на учебната
година, като преди това
много хора ще се завър-
нат от летните ваканции,
каза още той.

"Ваксинациите са много
важен факт, който ще
повлияе на развитието на
ситуацията. Ако не бяхме
ваксинирани, не би било
странно този последен
скок да е върхът, но ще
има четирицифрен брой
заразени всеки ден, това
е сигурно", заяви сръбски-
ят медик.

Японската компания
Shionogi & Co е започна-
ла изпитвания върху хора
на хапчета срещу COVID-
19, съобщава американс-
кото издание "Уолстрийт
джърнъл", цитирано от
Епицентър. Според из-
пълнителния директор на
компанията Исао Теширо-
ги хапчетата, които
трябва да се пият веднъж
на ден, на теория трябва

да неутрализират вируса
за пет дни. Лекарството
повлиява на ензим, чрез
който вирусът се копира
в човешките клетки.
Тешироги каза, че компа-
нията планира да набере
50 до 100 здрави хора за
изпитания в Япония.
Очаква се Shionogi да
започне плацебо конт-
ролното проучване по-

късно тази година.
Според изданието

тестовете вероятно ще
продължат до следващата
година. Към настоящия
момент не е известно
дали лекарството ще
може да предпазва паци-
ентите от усложнения и
дали ще може да предотв-
рати евентуална хоспита-
лизация. ç
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1659 óáèòè è 3524 ðàíåíè ìèðíè ãðàæäàíè å ðåãèñòðèðàëà ìèñèÿòà
íà ñâåòîâíàòà îðãàíèçàöèÿ çà ïåðèîäà ÿíóàðè-þíè

Близо 2400 мирни
афганистански граждани
бяха убити или ранени
през май и юни, след
ескалацията на боевете
между талибанските
бунтовници и афганистан-
ските сили за сигурност.
Това е най-високият брой
на жертвите от началото
на водене на статистиката
през 2009 г. по данни на
ООН, предаде Ройтерс.

Мисията на ООН за
подпомагане на Афганис-
тан съобщи в доклад, че е
регистрирала 1659 убити и
3524 ранени мирни граж-
дани за периода януари-
юни. Това е повишение от
47 на сто спрямо същия
период миналата година.

Данните подчертават
тежката ситуация, в която
се оказаха мирните граж-
дани в Афганистан, докато

Части на
афганис-
танската
армия
бяха
разполо-
жени в
авио-
базата
Баграм,
на около
40 км от
столицата
Кабул,
след като
на 5 юли
амери-
канските
сили бяха
изтеглени

ÎÎÍ: Æåðòâèòå ñðåä öèâèëíèòå â Àôãàíèñòàí
äîñòèãàò ðåêîðäíè ðàâíèùà

Привърженици на управляващата в Тунис ислямистка партия
"Ан Нахда"  замеряха с камъни поддръжници на президента
Каис Саид, който обяви спиране на дейността на парламента

за 30 дни, премахване на имунитета на всички депутати
и оставка на премиера Хишам Машиши.

Ïðèâúðæåíèöè íà óïðàâëÿâàùàòà â Òóíèñ èñëÿìèñòêà
ïàðòèÿ ñå îïèòàõà äà ïðîíèêíàò â ïàðëàìåíòà

Поддръжници на исля-
мистката партия "Ал Нахда"
направиха опит да проник-
нат в сградата на Асамбле-
ята на народните предста-
вители (парламента) на Ту-
нис, блокирана от силите за
сигурност, предаде телеви-
зия "Ал Арабия", цитирана от
Епицентър.

Според телевизионния
канал председателят на пар-
ламента и лидер на партия
"Ан Нахда" Рашид Ганнуши,
заедно с няколко депутати
са започнали седяща стач-
ка в сградата на законода-
телния орган. Освен това,
както информира кореспон-
дентът на канала, в близост
до сградата на Асамблеята

Снимки Интернет

На основание чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната
собственост /ППЗДС/
О Б Я В Я В А М:

На 27.08.2021 г., 10:00 ч., в заседателна зала на ет. 5 в Областна администрация на
Софийска област, гр. София, бул. "Витоша" № 6 ще се проведе търг с тайно наддаване
за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост,
представляващ административна сграда, находяща се в гр. София, бул. "Витоша"
№ 4, описана в акт за публична държавна собственост № 08072/12.10.2012 г., утвър-
ден от Областния управител на област София град, за срок от 3 /три/ години, както
следва:

1. Стая № 308 (триста и осем) с площ 15,50 (петнадесет цяло и петдесет стотни)
кв. м., разположена на III етаж. Начален час на търга: 10.00 ч.
Начална месечна наемна цена: 304,00 лв. /триста и четири лева/ без ДДС;
Размер на гаранционния депозит: 304,00 лв. /триста и четири лева/;
Предназначение на имота: "За административни нужди";
Право на участие в търговете имат физически и/или юридически лица, закупили

тръжни книжа и представили документите, посочени в тръжната документация.
Условия за провеждане на търга:
Закупуване на тръжна документация ще се извършва в касата на Областна адми-

нистрация на Софийска област, гр. София, бул. "Витоша" №6, ет. 3, стая № 224 от
27.07.2021 г. до 25.08.2021 г. /включително/, от 09:00 ч. до 17:00 ч., всеки работен
ден. Цена на тръжната документация: 150,00 лв. /сто и петдесет лева/ без ДДС;
Огледи на имота ще се извършва от 27.07.2021 г. до 26.08.2021 г /включително/

от 10:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден, от лицата закупили тръжна документация
и след предварителна заявка, входирана в деловодството на Областна администрация
на Софийска област.
Гаранционният депозит се внася по набирателна сметка на Областна администрация

на Софийска област IBAN: BG 34 UNCR 96603318931019; BIC: UNCRBGSF, най-късно
до 13:00 ч. на 25.08.2021 г.
Срок за подаване на заявления за участие в търговете - всеки работен ден от 27.07.2021

г. до 26.08.2021 г. /включително/, от 09:00 ч. до 17:00 ч., в деловодството на Областната
администрация на Софийска област, находящо се в гр. София, бул. "Витоша" № 6.
Телефон за контакт: 02/9301816
/П/
РАДОСЛАВ СТОЙЧЕВ
Областен управител на Софийска област

на народните представите-
ли се е стигнало до "сбива-
не между група граждани и
привърженици на Гануши".
Твърди се, че "гневни хора
са хвърляли камъни по пос-
ледователите на "Ал Нахда".
Няколко души бяха ранени
в резултат на сбивания, ко-
ито са станали близо до
сградата на парламента, съ-
общи друг телевизионен ка-
нал. Точният брой на пост-
радалите не е посочен.

На 25 юли президентът
на Тунис Каис Саид спря
дейността на парламента за
30 дни, премахване на иму-
нитета на всички депутати
и оставка на премиера Хи-
шам Машиши. Армейски час-

ти бяха въведени в столи-
цата на републиката, зае-
майки позиции в центъра на
града, по-специално около
и в сградата на парламента
и в седалището на нацио-
налната телевизионна ком-
пания.

Президентските решения
бяха взети, след като в не-
деля се проведоха демонс-
трации в редица големи гра-
дове в Тунис, участниците в
които поискаха разпускане
на парламента, смяна на по-
литическия режим, както и
наказателно преследване на
виновните за влошаващата
се епидемична и социално-
икономическа ситуация в
републиката. ç

боевете ескалираха през
май и юни, след изявлени-
ето на Джо Байдън за
изтеглянето на американс-
ките войски до септември,
с което сложи край на 20-
годишното американско
военно присъствие в
страната.

"Предизвиква сериозна
загриженост броят на
убитите и ранени мирни
граждани в периода от 1
май, като за периода май-
юни броят на убитите и
ранените е почти равен
на отчетения през пре-
дишните четири месеца",
се казва в изявление на
Мисията на ООН за
подпомагане на Афганис-
тан.

През предишните два
месеца в цялата страна
имаше тежки сблъсъци,
след като талибаните

започнаха големи офанзи-
ви, като превзеха селс-
костопански райони и
гранични пунктове и
обградиха столиците на
провинции, което накара
афганистанските и амери-
канските сили да нанесат
въздушни удари, опитвай-
ки се да отблъснат бун-
товниците.

През последните
седмици в катарската
столица Доха се срещат
екипи за преговори, но
дипломати предупрежда-
ват, че не е постигнат
особен напредък от
началото на мирните
преговори през септемв-
ри м. г.

"Умолявам лидерите на
талибаните и Афганистан
да вземат под внимание
мрачната и смразяваща
посока, в която се движи

конфликтът и неговото
опустошително отражение
върху мирните граждани",
заяви Дебора Лайънс,
специален представител
за Афганистан на генерал-
ния секретар на ООН.

"Безпрецедентен брой
афганистански цивилни
ще загинат и ще бъдат
осакатени тази година,
ако нарастващото насилие
не бъде спряно", подчерта
тя. ç

"В Гърция отново се от-
варят цели клиники за ле-
чение на пациенти с
COVID-19, които бяха зат-
ворени след затишие в на-
чалото на лятото", каза
пред телевизия "Скай "
председателката на Съюза
на болничните лекари в
Атина и Пирея Матина Па-
гони, предаде Дарикнюз. Тя
заяви, че хоспитализации-
те заради COVID-19 в бол-
ниците се увеличават, като
за една седмица са нарас-
нали от 5 на 45 на ден.

Д-р Пагони подчерта, че
"нещата не отиват изобщо
на добре и ако не се вак-
синираме, никой не може
да предвиди бъдещето".

Â Ãúðöèÿ îòíîâî îòâàðÿò êëèíèêè çà
ïàöèåíòè ñ COVID-19

Според нея, ако изгражда-
нето на групов имунитет се
проточи до декември, как-
то се прогнозира от някои
наблюдатели, в болниците
"ще стане страшно" през
октомври. Що се отнася до
необходимостта от трета
доза от ваксината, Паго-
ни каза, че тя сигурно ще
се наложи за 80 - 90 про-
цента от ваксинираните.
Онези, които са се вакси-
нирали напоследък, ще
имат нужда от трета доза
следващото лято.

На фона на продължа-
ващо нарастване на слу-
чаите на COVID-19 в Гър-
ция здравните власти смя-
тат, че страната наистина

се намира в четвърта въл-
на на пандемията. В допъл-
нение към увеличението на
случаите на заразяване се
наблюдава и рязък скок на
индекса на предаване на
вируса и на процента по-
ложителни тестове. Екс-
пертите очакват вълната
да се надигне още и през
август да се регистрират
по няколко хиляди нови
случая на ден. Макар че в
момента вирусът засяга го-
лям процент от младите
хора, той може да засег-
не и онези на възраст 50
и повече години, които все
още не са се ваксинира-
ли, предупреждават специ-
алистите. ç
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Ñòîé÷î Ìëàäåíîâ å
íîâèÿò òðåíüîð íà ÖÑÊÀ
Гриша Ганчев подменени цялото
ръководство на клуба

ЦСКА обяви на офици-
алния си сайт грандиоз-
ни промени. Уволнено е
цялото ръководство на
клуба. Освен това стана
ясно, че Стойчо Младе-
нов е новият треньор на
"армейците".  С длъжнос-
тите си се разделят
изпълнителният директор
Пламен Марков, главният
мениджър Стойчо Стои-
лов, пресаташето Владис-
лав Василев, старши
треньорът Любослав
Пенев и неговият екип.

Длъжностите спортен
и технически директор и
главен мениджър се
закриват, а дейността им
ще се поеме от голяма
германска компания.
Британският специалист
Алън Пардю става съвет-
ник на акционерите по
футболни въпроси. Нови-
ят старши треньор на
ЦСКА ще бъде Стойчо
Младенов, който ще
поеме поста заедно със
своя щаб. Помощниците
на Екзекутора на Ливър-
пул ще бъдат Анатоли
Нанков, Тодор Янчев и
Кирил Динчев, а Стоян
Колев ще тренира врата-
рите. Изпълнителен
директор ще бъде Филип

и Локомотив (Пловдив).
След това обаче

нещата се промениха.
ЦСКА тръгна лошо през
новия сезон - допусна
унизителна загуба с 0:4
от разградчани за Су-
перкупата на България.
Това бе най-голямото
поражение на отбора по
времето на Гриша Ган-
чев в Борисовата гради-
на. "Армейците" не
започнаха добре и в
новия турнир Лигата на
конференциите, след
като не успяха да побе-
дят на "Армията  в

първия мач латвийския
Лиепая. Последва трудна
победа над ЦСКА 1948 в
първи двубой от първенс-
тво. Балансът му е 14
срещи, 8 победи, 3 ра-
венства и 3 загуби.

Според мълвата Любо
Пенев е бил в обтегнати
отношения с Гриша
Ганчев още отпреди
няколко месеца. Собст-
веникът на клуба изобщо
не си е говорил с него.
Връзката на треньора с
ръководството е бил
Стойчо Стоилов, който
също е уволнен.ççççç

Филипов.
При завръщането си

на "Армията" Младенов
буквално се е хванал за
главата заради здравос-
ловните проблеми в
тима. Многото контузии
ще попречат за сглобява-
нето на състава за чет-
въртък. Тогава "червени-
те" гостуват в Латвия на
Лиепая за мач реванш от
втория предварителен
кръг на Лигата на конфе-
ренциите. Именно тогава
ще е дебютът на Младе-
нов начело та ЦСКА.
Първата среща в София
завърши 0:0.

Досегашният старши
треньор Любослав Пенев
изкара отново кратък
период начело на ЦСКА.
Завърна се в края на
март и в края на юли
беше уволнен, което
прави четири месеца.
Любо постигна голямата
цел - спечели Купата на
България и донесе първи
трофей на клуба от пет
години. На полуфинала
ЦСКА преодоля Лудого-
рец, а на финала се
справи със съпротивата
на Арда. В първенството
тимът завърши на трето-
то място след Лудогорец

ЦСКА 1948 загуби от ЦСКА с
2:4 в зрелищен двубой на Наци-
оналния стадион "Васил Левски"
от първия кръг на Първа лига.
През миналия сезон двата тима
отново се изправиха един срещу
друг на старта, завършвайки на-
равно 2:2, но този път гостите
се поздравиха с успеха. В края
на срещата треньорът на гостите
Любослав Пенев получи жълт
картон, заради реплики към глав-
ния и четвъртия съдия.

Наставникът на "армейците"
изненадващо за първи път зало-
жи на младока Радослав Живков
в титулярния състав за официа-
лен мач. 22-годишният офанзи-
вен халф натрупа опит във Вто-
ра лига с Литекс, а още през
първата част срещу ЦСКА 1948
пропусна няколко изгодни поло-
жения за гол. Футболистите на
ЦСКА бяха възнаградени за по-
активните си действия в 29-ата
минута, когато Греъм Кери изве-
де Йоан Баи, който преодоля вра-
таря Даниел Наумов за 0:1, вкар-
вайки първия си гол за тима.

В 47-ата минута при центри-
ране от корнер на Георги Русев
влезлият като резерва Ивайло
Чочев се извиси над всички и с
глава изравни за 1:1, а след то-

"Àðìåéöèòå"
ñðàçèõà ÖÑÊÀ 1948

64-годишният Стойчо Младенов отново се завръща начело на ЦСКА

ва не изрази радостта си от ува-
жение към бившия си тим. В 57-
ата минута при изпълнение на
корнер Радослав Живков задър-
жа Ивайло Чочев, а съдията Ва-
лентин Железов посочи бялата
точка. Секунди по-късно Чочев
реализира дузпата за 2:1.

В 72-рата минута Амос Юга
шутира от около 30 метра и из-
равни за 2:2.  В 82-рата минута
Юрген Матей свали с глава топ-
ката към Амос Юга, който отпра-
ви удар, довел до напрежение в
наказателното поле, след като
гостите поискаха дузпа за игра с
ръка на Лазар Марин. Валентин
Железов прегледа сам ситуаци-
ята с ВАР и след като даде втори
жълт картон на Марин посочи бя-
лата точка, а Юрген Матей топ-
ката във вратата на Наумов за
2:3. В 88-ата минута треньорът
на ЦСКА Любослав Пенев бе из-
гонен от скамейката на "черве-
ните", след като вкара втора топ-
ка на терена, с което забави иг-
рата. В последните секунди от до-
бавеното време Наумов излезе
да пресреща Жорди Кайседо, но
не успя, което позволи на наци-
онала на Еквадор да се разпише
в опразнената врата за крайно-
то 2:4.ççççç

Ëóäîãîðåö ðàçâàëè
ïðàçíèêà íà Ëîêîìîòèâ (Ïä)

Локомотив (Пловдив) загуби
навръх 95-ия си рожден ден от
шампиона Лудогорец с 1:3 в мач
от първия кръг на Първа лига.
Елвис Ману (44) даде аванс на
гостите след асистенция на Бър-
нард Текпетей, а капитанът на

домакините Димитър Илиев (67)
изравни след фрапантна греш-
ка от Сисиньо. Кирил Десподов
(76) и Бърнард Текпетей (90+4)
донесоха трите точки на "орли-
те".

На двата отбора им предсто-

ят важни реванши в Европа през
седмицата. Лудогорец играе с
Мура у дома в сряда във втория
квалификационен кръг на Шам-
пионската лига, а ден по-късно
Локомотив среща Словачко в Че-
хия.ççççç

Николай Михайлов подписа едногодишен договор с Левски. Това означава, че 33-годишният страж е
изпълнил условията на собственика Наско Сираков. Едно от най-важните беше Михайлов да отслабне.

Една от големите ни надежди
за добро представяне в плуване-
то Антъни Иванов изненадващо
не успя да се класира за полу-
финалите на 200 метра бътерф-
лай на Олимпийските игри в То-
кио. Българинът завърши шести
в трета серия с време 1:56.36
мин, което му отреди 20-о място
в крайното подреждане.

Иванов, за когото това беше
дебютен старт на Олимпийски иг-
ри, плува доста под възможнос-
тите си, като завърши на близо
две секунди от собствения на-
ционален рекорд в дисциплина-
та, който е 1:54.50.

Най-бърз в сериите беше све-
товният рекордьор и фаворит за
златото в Токио Крищоф Милак
от Унгария с 1:53.58 минута.

Антъни Иванов ще плува в
още една дисциплина в Токио -
на 100 метра бътерфлай, заед-
но със сребърния медалист от
европейското първенство за мъ-
же и двоен юношески шампион
Йосиф Миладинов.

Диана Петкова приключи
участието си на Игрите в Токио
след 25-о място на 200 метра
съчетано за жени. Българката за-
върши последна във втора се-
рия с време 2:16.70 минути, ко-
ето е повече от четири секунди
по-слабо от най-доброто й лич-
но постижение и държавен ре-
корд в дисциплината 2:12.38.ççççç

Àíòúíè Èâàíîâ
íå óñïÿ íà 200 ì
áúòåðôëàé
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îñìèíàôèíàë â Òîêèî

Единственият български
олимпийски боксьор на
Токио 2020 Даниел Асенов
върна усмивките в родния
лагер с убедителна победа
с 5:0 съдийски гласа (30-
27, 30-27, 29-28, 29-28, 29-
28) над румънеца Козмин
Гирлеану. Така Тайсъна се
класира за осминафина-
лите на олимпийския
турнир в категория до 52
кг в японската столица,
заличавайки донякъде
негативните емоции у
нашите представители,
провокирани от съдийски-
те произволи срещу
Станимира Петрова.
Световната шампионка от
2014 година отпадна след
противоречиви съдийски
оценки в своя първи мач
в Токио, като двама от
официалните лица дадоха
3-0 рунда в нейна полза,
други двама - 0-3 рунда, а
петият отсъди 1-2.

Даниел Асенов започна
много активно и не само
вкарваше комбинации с
дeсни и леви крошета, но
и правеше чудесни ески-
важи в първите две мину-
ти. Както треньорът му
Жоел Солер Арате препо-
ръчваше преди началото

Българският боксьор стартира с убедителна победа
над румънеца Козмин Гирлеану

на турнира, той бе контро-
лиращият и сменящият
дистанциите, като накрая
също се отчете с две леви
крошета и ляв ъперкът.
Румънецът имаше своя
добър момент с два
поредни удара минута
преди края, но и петимата
съдии логично отсъдиха
10-9 в полза на Тайсъна.

Българинът много

мъдро реши да намали
темпото и скоростта на
вкараните удари в третия
рунд, докато Гирлеану
трябваше да рискува,
което се оказа идеално за
нашия боксьор. Голямата
порция от чистите кроше-
та и дори четворни комби-
нации с бързите ръце на
Тайсъна бяха достатъчни
за победата. Четирима

Олимпийската вицешам-
пионка Антоанета Костади-
нова ще получи 200 000 ле-
ва за второто си място, спе-
челено в стрелбата с възду-
шен пистолет от 10 метра.
Това е обявената от Минис-
терството на спорта премия
за сребърен медал от Олим-
пийските игри в Токио.

Освен това 35-годишна-

200 000 ëåâà ïðåìèÿ çà
ñðåáúðíàòà ìåäàëèñòêà
Àíòîàíåòà Êîñòàäèíîâà

съдии отсъдиха в негова
полза и той записа убеди-
телен успех на старта в
Токио 2020.

Световната и трикратна
европейска шампионка
Станимира Петрова напус-
на рано-рано Олимпиада-
та в Токио. Българската
боксьорка отстъпи на Яни
Кастанеда от Колумбия в
1/16-финалите в категория

до 57 кг след спорно
съдийство с 2:3 гласа.

Петрова беше сред
фаворитките в категория-
та, но за втори пореден
път отпада на най-големия
спортен форум на плане-
тата още след първия си
мач, подобно на игрите
преди 5 години в Рио де
Жанейро.  Съдийското
решение предизвика
доста дискусии, а Стани-
мира бе толкова афекти-
рана след края на мача,
като заяви, че се замисля
дали изобщо има смисъл
да се занимава с бокс.

"Според мен аз печелех
двубоя, макар и с малко.
Ще гледам запис. Не съм
доволна от резултата.
Няма значение какво е
съдийството, важно е на
кого вдигат ръката. Не е
моята, така че съдийство-
то няма значения", каза
пред БНТ Петрова.

"Няма да се занимавам
повече с бокс. Не виждам
никакъв смисъл да си губя
времето, нервите, всич-
ко...", продължи афектира-
ната ни боксьорка. "Поже-
лавам на всичките ми
съотборници, на всички
български спортисти
успех. Дано останалите да
спечелят и да не са с
моята съдба", добави 30-
годишната Станимира
Петрова.ç

Даниел Асенов (вляво) не остави никакво съмнение в превъзходството си

та състезателка от Търгови-
ще си гарантира и доживот-
на олимпийска пенсия. Тя е
в размер на 90% от три ми-
нимални работни заплати.

Пенсия ще получава и
нейният личен треньор
Христо Христов. Неговата
обаче ще е равна на стой-
ността на едно минимално
месечно възнаграждение.ç

Èâåëèíà Èëèåâà çàãóáè îò
ñâåòîâíàòà íîìåð 1 â äæóäîòî

Ивелина Илиева не може-
ше да сдържи сълзите си
след отпадането на осмина-
финалите на турнира по джу-
до в Токио 2020 от настояща-
та световна шампионка и но-
мер 1 в ранглистата канадка
Джесика Климкейт. Българка-
та загуби с ипон и приключи
участието си в категория до
57 кг на дебютните Олимпий-
ските игри с една победа (над
африканската шампионка
Гофран Хелефи от Тунис) и ед-
на загуба, която се оказа фа-
тална за нея.

"Просто това е джудото -
един момент и край, нямаме
шанс за втори. Това е, няма
какво да кажа. Просто една
ситуация, която тя успя да я
вземе. Който първи се пре-
бори за това, побеждава. Мо-
ят път дотук беше много тру-
ден, съпътстван с много кон-
тузии. Радвам се, че успях да
продължа и да се преборя да
стигна до Токио. Не се отка-
зах за нито една секунда и
тези моменти ни правят сил-
ни бойци, това е", каза рида-
ещата Илиева пред БНТ.ç

Българската двойка Габриела
и Стефани Стоеви записа втора
загуба в група "D" на олимпийс-
кия турнир по бадминтон в Токио
и на практика загуби шансове да
продължи напред във фазата на
четвъртфиналите. Сестрите от Хас-
ково отстъпиха на третите в све-
товната ранглиста китайки Цинг
Чън Чън и Фан Дзя И след 18:21,
15:21 в зала "Мусашино Форест".

Двукратните европейски шам-
пионки и №12 в ранглистата Сто-
еви поведоха с 3:1 точки в нача-
лото на първия гейм, но опитните
азиатки ги настигнаха и до края
на двубоя водеха в резултата.

В последния си двубой на
Олимпийските игри Габриела и
Стефани ще играят срещу тайлан-
дски дует.

Българската представителка в
тениса на маса Полина Трифоно-
ва отпадна във втория кръг на
олимпийския турнир в Токио.  29-
годишната българка, която е де-
бютантка на Олимпиада, загуби от
Сяосин Ян (Монако) с 1:4 (3:11,
11:6, 5:11, 4:11, 0:11). След по-
делено надмощие в първите два
гейма, 33-годишната китайка Ян
овладя инициативата. Азиатката,
четвърта от Европейските игри в

Ñåñòðè Ñòîåâè îòïàäíàõà
îò Îëèìïèàäàòà

Минск 2019, поведе с 6:0 точки
и взе лесно третата част, в чет-
въртата отново дръпна рано с 5:2
и нямаше особени проблеми. То-
ва сякаш пречупи българката и
тя не успя да вземе нито едно
разиграване в петия гейм.

"Беше ми трудно да се наст-
роя към много сложната игра на
представителката на Монако, ко-
ято всъщност е китайка, а те са
най-добрите в нашия спорт. Като
се замисля, срещу такава състе-
зателка е добре да вземеш и гейм.
Това е положението. Не ми е при-

ятно, че така се случи. Гледам по-
зитивните неща, успях да стигна
до топ 32. Би било по-добре да
бях играла с тази китайка за пър-
ви път на друг турнир, а не нап-
раво тук. Когато заминавах, се на-
дявах да спечеля поне един мач,
а аз взех два. Ако ми се беше
паднала друга съперничка, може
би щеше да е различно. Сега гле-
дам към Париж 2024. Искам да
участвам на още една Олимпиа-
да. Като се върна вкъщи, ще си
почина малко и ще продължа нап-
ред", коментира Трифонова.ç

Двукратните европейски шампионки на двойки жени Стефани и Габриела
Стоеви допуснаха втора поредна загуба на турнира по бадминтон на

Олимпийските игри в Токио
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06.30 Денят започва сутрешен блок с
Христина Христова

09.00 По света и у нас
09.05 Книга на книгите анимационен филм
09.35 Васко да Гама от село Рупча детски

тв филм /2 серия/
10.45 Давай, Астробой! анимационен

филм
11.00 БНТ на 60 /п/
11.55 Препрочитаме Вазов
12.00 По света и у нас
12.25 Новини на турски език
12.30 Линия "Токио 2020"
13.00 Олимпийски игри Токио 2020: Плу-

ване /серии и финали/, Гребане /
финали/ пряко предаване

18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня коментарно предаване
19.00 Данъ Коловъ тв филм /2 серия/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум с Добрина Чешмеджи-

ева
22.00 Днес на Игрите обзор на Олимпий-

ските игри Токио 2020
23.00 По света и у нас
23.30 Моят плейлист /п/
00.25 БНТ на 60 /п/
01.20 По света и у нас /п от 20:00

часа/
02.05 Отблизо /п/
03.00 Олимпийски игри Токио 2020
03.15 Олимпийски игри Токио 2020: Гре-

бане /финали/, Плуване /финали/
пряко предаване

bTV

05.30 "Домашен арест" /п./ - сериал, с.2
еп.22

06.00 "Джи Ай Джо: Ренегати" - анима-
ция, сериал, еп.20

06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин" - информационно

предаване с водещи Златимир Йо-
чев и Биляна Гавазова

09.30 "Преди обед" - токшоу (най-добро-
то)

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Комиците" - комедийно шоу (2014

г.)
13.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /

п./
14.30 Премиера: "Обещание" - сериал,

с.3 еп.83
16.00 Премиера: "Малки убийства" - се-

риал, с.2 еп.34
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично пре-

даване с водещ Цветанка Ризова
18.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с.5 еп.16, 17
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Опасно изкушение" -

сериал, еп.9
21.00 "Скъпи наследници" - сериал, еп.42
22.00 "Комиците" - комедийно шоу (2013

г.)
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Домашен арест" - сериал, с.2 еп.23
00.00 "Закон и ред: Специални разслед-

вания" - сериал, с.19 еп.12
01.00 "Седем часа разлика" - сериал, с.2

еп.21
02.00 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Търговски център" - сериал, с.14

еп.37, 38

bTV Action

05.00 "Твърде лично" - сериал, с.2 еп.9
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:

Роботи под прикритие" - сериал,
с.4 еп.17 - 20

08.00 "Твърде лично" - сериал, с.2 еп.9
09.00 "Легендите на утрешния ден" - се-

риал, с.5 еп.11
10.00 "Стрелата" - сериал, с.7 еп.1
11.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с.5 еп.4
12.00 "Да Знаеш Как" (2021) - предаване

за ремонти и обзавеждане, еп.16
12.30 "Лабиринтът: В обгорените земи" -

фантастика, екшън, трилър (САЩ,
2015), режисьор Уес Бол, в роли-
те: Дилън О`Брайън, Кая Скодела-
рио, Томас Броуди-Сангстър, Ки
Хонг Лий, Роза Салазар, Джанкар-
ло Еспозито, Патриша Кларксън,
Ейдън Гилън и др.

15.00 "Твърде лично" - сериал, с.2 еп.10
16.00 "Легендите на утрешния ден" - се-

риал, с.5 еп.12
17.00 "Мъртва точка" - сериал, с.3 еп.15
18.00 Премиера: "Хуберт и Щалер" - се-

риал, с.5 еп.5
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата" -

сериал, с.7 еп.2
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Закон и

ред: Специални разследвания" -
сериал, с.21 еп.13

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на екшън: "Вулкан" - фан-

тастика, екшън, драма (САЩ, 1997),
режисьор Мик Джаксън, в ролите:
Томи Лий Джоунс, Ан Хейш, Габи
Хофман, Дон Чийдъл, Джаклин Ким,
Кийт Дейвид и др.

00.00 "Закон и ред: Специални разслед-
вания" - сериал, с.21 еп.13

01.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с.5 еп.5
02.00 "Стрелата" - сериал, с.7 еп.2
03.00 "Мъртва точка" - сериал, с.3 еп.15
04.00 "Легендите на утрешния ден" - се-

риал, с.5 еп.12

bTV COMEDY

05.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
06.00 "Дивата Нина" - сериал, еп.48
07.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
08.00 "Преспав" /п./ - сериал
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
09.30 "На гости на третата планета" /п./

- сериал
10.00 "Госпожица Америка" - комедия

(САЩ, 2015), режисьор Ноа Баум-
бак, в ролите: Грета Гъруиг, Лола
Кърк, Шейна Даудсуел, Катрин Ър-
би, Матю Шиър и др.

12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
14.00 "На гости на третата планета" /п./

- сериал
14.30 "Столичани в повече" /п./ - сериал
15.30 "Новите съседи" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
18.00 "Приятели" - сериал, с.10 еп.13,

14
19.00 "Преспав" - сериал, еп.16
19.30 Премиера: "Новите съседи" - сери-

ал, с.12 еп.16
21.00 "Столичани в повече" - сериал,

с.13 еп.6
22.00 "На гости на третата планета" -

сериал, еп.55, 56
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с.11 еп.3, 4
00.00 "Госпожица Америка" /п./- коме-

дия (САЩ, 2015)
02.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /

п./
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с.3 еп.11,
12

08.00 "В кадър" - рубрика
08.15 "Пътуване до тайнствения остров" -

фентъзи, приключенски, комедия
(САЩ, 2012), режисьор Брад Пей-
тън, в ролите: Джош Хъчерсън,
Дуейн Джонсън, Майкъл Кейн, Луи
Гузман, Ванеса Хъдженс, Кристин
Дейвис и др.

10.15 "Ривърдейл" - сериал, с.3 еп.13, 14
12.15 "Бари Сийл: Наркотрафикантът" -

криминален, трилър, биографичен
(САЩ, 2017), режисьор Дъг Лай-

ман, в ролите: Том Круз, Донъл
Глийсън, Джеси Племънс, Лола Кърк,
Сара Райт, Джонатан Ясков и др.

14.30 "Тунелът" - трилър, драма (Норве-
гия, 2019), режисьор Пол Оя, в
ролите: Торбьорн Хар, Илва Фугле-
руд, Лиса Карлехед, Микел Брат
Силсет и др.

16.45 "Джой" - драма, биографичен (САЩ,
2015), режисьор Дейвид О. Ръсел,
в ролите: Дженифър Лорънс, Ро-
бърт Де Ниро, Едгар Рамирес, Даян
Лад, Върджиния Мадсън, Изабела
Роселини, Брадли Купър, Даша По-
ланко, Елизабет Рьом, Дона Милс,
Дрина Де Ниро и др.

19.15 "Ускорение" - екшън, трилър (САЩ,
Австралия, 2004), режисьор Джоу-
зеф Кан, в ролите: Мартин Хендер-
сън, Айс Кюб, Моне Мейзър, Макс
Бийсли, Джей Хернандес, Фейзон
Лъв и др.

21.00 "Хайде в пандиза" - комедия, кри-
минален (САЩ, 2006), режисьор
Боб Оденкърк, в ролите: Дакс Ше-
пърд, Уил Арнет, Чи Макбрайд,
Дейвид Кекнър, Дилън Бейкър, Май-
къл Шанън, Дейвид Дарлоу, Боб
Оденкърк и др.

22.45 "Уолстрийт: Парите никога не спят"
- драма (САЩ, 2010), режисьор
Оливър Стоун, в ролите: Шая Ла-
Баф, Майкъл Дъглас, Кери Мъли-
ган, Сюзан Сарандън, Франк Ланге-
ла, Джош Бролин, Чарли Шийн,
Мартин Шийн, Натали Моралес и
др.

01.15 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с.3 еп.13
02.15 "Убийствено тяло" - трилър (тв

филм, Канада, САЩ, 2018), режи-
сьор Дейвид Страсър, в ролите:
Съни Мабри, Линдзи Максуел, Пи-
тър Бенсън, Аби Рос, Ашли Рос и
др.

04.00 "Да бъдеш Флин" - драма (САЩ,
2012), режисьор Пол Уайц, в роли-
те: Пол Дейно, Робърт Де Ниро,
Джулиан Мур, Оливия Търлби, Ли-
ли Тейлър, Уес Стъди и др. [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.30 "Дъщеря ми" - сериен филм /п/
06.00 "Черният списък" - сериал, сезон 3

/п/
07.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Дъщеря ми" - сериен филм
13.30 "Изпитанията на живота" (премие-

ра) - сериал

15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сери-
ен филм

16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично

шоу
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериен

филм
18.00 "Семейни войни" - телевизионна

игра
19.00 Новините на NOVA - централна

емисия
20.00 "Пътят на честта" - сериал, сезон 1
21.00 "Магнум" - сериал, сезон 2
22.00 Новините на NOVA
22.30 "Ню Амстердам" - сериал, сезон 2
23.30 "Черният списък" - сериал, сезон 3
00.30 "Добрата съпруга" - сериал, сезон

5
01.30 "Бандитката" - сериал
02.30 "Сияйна луна" - сериал
03.30 "Изпитанията на живота" - сериал /

п/
04.30 "Не ме оставяй" - сериен филм

Êèíî Íîâà

06.00 "Хук" - приключенски филм с уч. на
Дъстин Хофман, Робин Уилямс, Джу-
лия Робъртс, Боб Хоскинс, Маги
Смит и др. /п/

08.45 "Търсенето на Линк" - анимационен
филм /п/

11.00 "От местопрестъплението: Ню Йорк"
- сериал, сезон 7

12.00 "Ловци на духове" - комедия с уч.
на Мелиса Маккарти, Кейт Макки-
нън, Кристен Уиг и др. /п/

14.30 "Патриотични игри" - трилър с уч.
на Харисън Форд, Самюел Джак-
сън, Шон Бийн, Джеймс Ърл Джо-
унс, Ан Арчър, Тора Бърч и др. /п/

17.15 "На лов за Червения Октомври" -
екшън с уч. на Шон Конъри, Алек
Болдуин, Скот Глен, Сам Нийл,
Джеймс Ърл Джоунс, Джефри Джо-
унс, Джос Акланд, Тим Къри и др. /
п/

20.00 "От местопрестъплението" - сери-
ал, сезон 12

21.00 "3 дни да убиеш" - екшън с уч. на
Кевин Костнър, Хейли Стайнфелд,
Кони Нилсен, Амбър Хърд, Томас
Лемарки и др.

23.20 "От местопрестъплението" - сери-
ал, сезон 12 /п/

00.10 "Милост" - биографична драма с
уч. Рейчъл Вайс, Колин Фърт, Дей-
вид Тюлис, Кен Стот, Джонатан
Бейли, Марк Гатис, Ейдриън Шилер,
Саймън Макбърни, Андрю Бъчан и
др.

Тв Тв Тв Тв Тв програма - вторник, 27 юли ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БСТВ, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, Нова ТВ
БГНЕС, "Епицентър", "Фокус", ТАСС, Синхуа, Радио Китай и други информационни канали в интернет.

ГГГГГорещо
Днес повишението на температурите продължава. Дневни-

те стойности ще бъдат от 34 до 39 градуса. Във вътрешността
на страната ще духа слаб вятър от север и североизток, а в
крайните източни райони и по брега - умерен от изток. Там и
температурите ще останат няколко градуса по-ниски.

В сряда и четвъртък остава много горещо, с температури
от 35 до около 40 градуса. Топло, с температури около 20 и
над 20 градуса ще бъде и сутрин.

В петък и събота ще бъде най-горещо, с температури след
обяд от около 37 до 42 градуса. На места не са изключени и
градус-два по-високи стойности.

Според предварителните прогнози, временно понижение
на температурите с няколко градуса ще настъпи в началото на
следващата седмица, но въпреки това, ще бъде доста горещо,
с температури около 35 градуса.

bTV Cinema, 22.45 ч., "Уолстрийт: Парите никога
не спят" - драма (САЩ, 2010), режисьор Оливър
Стоун, в ролите: Шая ЛаБаф, Майкъл Дъглас,

Кери Мълиган, Сюзан Сарандън, Франк
Лангела, Джош Бролин, Чарли Шийн, Мартин

Шийн, Натали Моралес и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 140

 "Ленора". Етилен. Ливада. Дакота. Корито. Обо-
рот. "Оболон". Локали. Керала. Тамара. Абонат.
Обител. Етолог. Полоса. Лакини (Джовани). Ка-
лина. "Ималин". "Милана". "Атомал". Гарота. Ра-
пира. "Винаги". Иванов (Боян). Тоника. Акинак.
Норина. Кирова (Вера). "Ванеса". Сатана. Са-
вана. Атаман. Карима (Ана). Тирана. "В атака".
Асенов. Балада. Калани. Аланин. Танали. "Кати-
на". Атанас. "Соната". Радика. Кикони. "Онорин".
Аронов (Арон). Келево. "Летало". Табела. Апа-
рат. Лапина. Никола. Окаден. Дезире. Ризома.
"Насаме". Пирати. Талига. Агилар (Фаустино). Ана
Мар. Амарин. Нирала (Суриякант). Сибила. Ки-
тара. Катари. Иранит. "Наполи". Попара. Рабо-
та. Бобина.
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"Òåàòúð ïðåä òåàòúðà" ñå
çàâðúùà ïðåç ñåïòåìâðè

Десет спектакъла под
звездите очакват зрителите
на откритата сцена пред
Народния театър "Иван
Вазов".  След близо двего-
дишна пауза най-голямото
събитие на открито на
Народния театър "Иван
Вазов" - "Театър пред
театъра", се завръща.  Пет
заглавия от репертоара и
два гостуващи спектакъла
са в програмата на театрал-
ните вечери под звездите.

Началото на 13 септемв-
ри ще бъде с "Хъшове",
който ще се играе за първи
път след пандемията с
участието на Валери Йорда-
нов, Деян Донков, Руси
Чанев, Валентин Ганев,
Валентин Танев, Иван
Юруков, Дарин Ангелов,
Деян Ангелов, Рени Вранго-
ва. Режисьор е Александър
Морфов. "Хъшове" ще се
играе на Голяма сцена в
театъра. Цялата програма
на "Театър пред театъра
2021", между 13 и 22 септем-

"Фолклор без граници"
стартира с балкански
ритми
С балкански ритми и
дефиле на певци и танцьо-
ри международният
фестивал "Фолклор без
граници" откри 19-ото си
издание в Добрич. Първи
танцуваха професионални-
ят ансамбъл "Константин
Арвинте" от Яш, Румъния.
Близо 40 изпълнители
пресъздадоха фолклорните
традиции.
Публиката ще аплодира и
ансамбъл "Пефем", създа-
ден през 1976 г. за
опазване и популяризира-
не на турските народни
танци, музика и занаяти.
До 28 юли на площад
"Свобода" ще видим
ансамбли от Северна
Македония, Хърватска,
Сърбия и България.

Керамична женска
фигура на жрица откриха
при разкопки в
Провадия-Солницата
Артефактът е открит в
къснохалколитния пласт -
от периода 4600 - 4350 г.
пр. Хр. Това е горна част
от керамична женска
фигура с разперени
встрани ръце. Главата е
схематично представена с
почти овална форма, носът
е релефен, очите и устата
са маркирани чрез вряза-
ни линии, а непосредстве-
но под устата са разполо-
жени три ямички. Главата
е слабо изнесена назад, а
погледът е насочен нагоре.
Гърдите са оформени като
малки конуси.

Íàêðàòêî

�
Òóòðàêàí å
äîìàêèí íà
ôåñòèâàëà
"Îãíåíèÿò Äóíàâ"

С пленер живопис "Дунавс-
ка палитра" с участието на бъл-
гарски художници от 26 юли в
Тутракан започна традиционният
фестивал "Огненият Дунав".

Има концерти класическа и
друга музика на известни из-
пълнители и художествени ко-
лективи на кейовата стена и в
амфитеатъра.

В етнографския музей е под-
редена  изложба "Гигантски ри-
би по Дунав" ретрофото. В ком-
плекса "Рибарска махала" е
предвидена демонстрация за
плетене на рибарски мрежи.
Сред проявите е и изложба "Ду-
навска палитра".

Включени са спортно-разв-
лекателни игри, символично
преплуване на река Дунав, во-
ден слалом, състезание за улов
на риба, конкурси за най-вкус-
но приготвени рибена чорба.
Сред интересните прояви е кон-
церт на големите рок гласове
"Фондацията" и "Приятели". В
Старо село се провежда наци-
онален фолклорен фестивал
"Магията фолклор".ç

Êëèìåíò Àòàíàñîâ
ïðåäñòàâÿ "Áðåãîâå"

Âåñåëà Êàçàêîâà è Ìèíà Ìèëåâà íà÷åëî
íà æóðèòî íà "Âåíåöèàíñêè äíè"

 "Жените наистина пла-
чат" влиза в септемврийс-
кото издание на 25-ия Со-
фия Филм Фест. Дебютният
им игрален филм "Котка в
стената" стартира от конкур-
са в Локарно през 2019 г. и
през 2020 г. спечели награ-
дата за "най-добър българс-
ки игрален филм" на София
Филм Фест.

Весела Казакова  и Ми-
на Милева ще пристигнат
във Венеция начело на жу-
рито на програмата "Вене-
циански дни"  (Giornate degli
Autori) след изключително
топлия прием в Кан на най-

Климент Атанасов представя
"Брегове" - поредната си колек-
ционерска изложба.

Откриването е на 28 юли в
БХГ "Петко Задгорски". С излож-
бата Атанасов отново доказва,
че колекционерството не е прос-
то събирачество на артефакти,
а знание, грижа и опазване, кон-
цептуална оптика. "Живописни
творби, рисунки, акварели, гра-
фики формират сбирката.

По един или друг начин, те
са свързани с един устойчив об-
раз в световното изкуството -
брега, като фрагмент от големи-
те наративи за пътя и пътуване-
то, за живота и смъртта. Брегът
е граница - географска, психо-
логическа, екзистенциална...

Брегът е спасителна твърди-
на, морето е люлеещата се во-
да. Брегът символизира човеш-

ври е посветена на Патри-
арха на българската литера-
тура, като кулминацията е
на 22 септември - деня, в
който Вазов напуска този
свят. На 14 септември,
отново на Голяма сцена, е
премиерният спектакъл
"Нова земя" по едноимен-

ния роман на Вазов. Дра-
матизацията е на Юрий
Дачев, режисьор е Бина
Харалампиева.

На 15, 16 и 17 септември
откритата сцена посреща
премиерния спектакъл на
Мариус Куркински "Двубой"
от Иван Вазов. На 18

септември от 21:00 ч.
"Театър пред театъра" ще
представи хитов спектакъл,
посветен на Вазов - "О, ти,
която и да си...". Лиричен
колаж по стихове и спомени
на народния поет, създаден
от Мирела Иванова, с
режисьор Бойка Велкова.ç

кото битие в неговата природна
цикличност, но и в предизвика-
телната му откритост към неиз-
вестното и нетрайното.

От брега тръгва всеки Оди-
сей, на брега се завръща той -
ако успее да победи враговете
и изкушенията. По бреговете се
е родила поезията - те са древ-
ното място на всяка душа, коп-
нееща по изгубеното, невидимо-
то и далечното. От брега на оно-
ва сурово море прокуденият
Овидий изпял своите елегии.
Всички тези неща - превърнати
в кодове. Изговорени на разно-
родни пластични езици, пресъз-
дадени в образи. Събрани и под-
редени. Заредени със сугестив-
на мощ".

Ïðîô. Âàëåðè ÑÒÅÔÀÍÎÂ
ïðåäñåäàòåë íà Ñúþçà

íà êîëåêöèîíåðèòå â Áúëãàðèÿ

новия им филм - "Жените на-
истина плачат". Творбата им
се състезаваше в конкурс-
ната програма "Особен пог-
лед", а Screen International
определи филма като "про-
вокативна и увлекателна
драма, в която се съчета-
ват лични и политически те-
ми". Решението да са наче-
ло на журито е революци-
онно, съвсем в духа на са-
мото жури- съставено от 27
млади киномани. Те са  пред-
ставители на всички евро-
пейски държави - от прог-
рамата "27 пъти кино" на Ев-
ропейския парламент.ç


